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ŠTAI KAIP

NCWC Apšvietos skyrius
praneša, kad 68.800 mokinių
baigsią šiemet katalikų auk
štesniąsias mokyklas. 51.000 
užbaigs high schools; 12.000
universitetus, 1400 įgys auk
štuosius laipsnius. Prie šių 
1200 gaus diplomus norma
liose mokyklose; 1400 baigs 
seminarijas, iš kurių 1100 
gaus kunigystės šventimus; 
1800 užbaigs mažąsias semi
narijas. Tai didžiulė armija 
katalikiškai išmokslintų vei
kėjų, laisvų nuo nihilistinio 
ir komunistinio raugo.

—o
Lietuvos vyriausybė yra 

išsiuntusi į Angliją keturis 
studentus studijuoti anglų 
kalbos. Jie studijuos geriau
siuose anglų universitetuose. 
Ateity anglų kalbos dėstymą 
Lietuvos mokyklose numato
ma sustiprinti. Anglų kalba 
dabar dėstoma 3 vidurinėse 
ir 29 aukštesniose mokyklo
se. Tik kodėl neduoti progos 
išeivijos studentijai mokyto
jauti Lietuvoje? Kodėl ang
lų kalbos negalėtų dėstyti 
tie, kurie toj kalboj iš pat 
mažens lavinasi? Amerikoje 
turime kandidatų, kurie pa
sižymi anglų literatūroje; 
kaikurie vadovauja mokyklų 
žurnalams. Kelių metų stu
dijos neduos tiek Lietuvos 
studentams, kiek turi dauge
lis Amerikos lietuvių, baigu
sių mokslus.

—o—
K.V.C. Kaune leidžia apo

litinį savaitraštį „Mūsų Lai
kraštį.” štai, iš vyriausybės 
pusės susidarė kliūčių jį leis
ti. Tuo reikalu buvo paduotas 
prašymas ponui Eltos Di
rektoriui. Kodėl Lietuvoje 
net nepolitinialn, grynai ka
talikiškos akcijos organui, 
daromos kliūtys? Bene bus 
iškilęs konfliktas dėl priver
stinų tautininkų ’ politinių 
straipsnių. Vyriausybė ver
čia Eltos politinius straips
nius talpinti, nežiūrint, kad 
jie bus religiniams princi
pams priešingi. Tai daroma 
tautos vieningumo vardu. 
Spauda priversta „tautinin- 
kiškai” visuomenę auklėti. 
Skaitytojai visgi atskiria pe
lus nuo grūdų.

—Ou-
Geg. 26 d. Vatikane, Po

piežius Pijus kalbėjo į 120 
žurnalistų ir pasakė: „Ne
perdėsiu pasakęs, kad spau
da valdo pasaulį1, kadangi 
nuomonės valdo pasaulį ir 
spauda yra minčių išreiškė j a 
ir perdavėja.” Septyniolikos 
šalių ir penkių tikybų laik
raštininkai atlankė Šv. Tėvą 
pasveikinti jo 79 amžiaus su
kakties proga. Nekatalikai 
buvo šia proga paliuosuoti 
nuo priklaupimo prieš Popie
žių ir nuo bučiavimo jam žie- 

- do. Bet nė vienas paliuosavi- 
mu nesinaudojo. Popiežius 
juos pavadino „protingais 
garsiakalbiais.” Jis pabrėžė 
laikraštininkams, kad visi 
yra laukiami svečiai Vatika
nui taip tikintieji, „taip ne
tikintieji ar neatpirkti,” ka
dangi Vatikano miestas yra 
„Bendrojo Tėvo namai.”

—o>—
Brooklyne pasirodė mėne

sinis leidinys „Nauja Muzi
ka.” Redaktoriai ir leidėjai 
ponai Tamošaitis ir Kurti
naitis. Leidėjai pasiryžę leis
ti „Naują Muziką” kas mė
nesį lietuviškos dainos reika
lams. Tikslas gražus. Tik jau 
turime „Muzikos žinias” ir 
„Margutį” taipgi lietuviškai 
dainai populiarizuoti. Var
giai bereikėjo dar „Naujos 
Muzikos.”
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PALESTINOJ DIDELI NERAMUMAI
AKABAI PRIEŠINASI BRITŲ AUTORITETAMS

CAIRO, Egiptas. — Žinio
mis iš Jeruzalės, britų karei
viai per 5 valandas vedė kru
viną kovą su arabais ant Je
ruzalės — Tel Aviv vieškelio, 
kur keliasdešimt arabų buvo 
užėmę pozicijas nuo karo už
silikusiuose turkų apkasuo
se.

Kareiviams 'pasisekė ara
bus išmušti iš apkasų. Jie 
paspruko su 5 saviškiais nu
kautais ir keliolika sužeistų
jų

Taipgi sakoma, kad arabų 
vadai atmetė britų autorite
tų pasiųlymą nutraukti boi
kotą prieš žydus. Jie taipgi 
nesutiko likviduoti ir strei
ko, nors britai pažadėjo iš 
Londono specialią komisiją, 
kuri santykius tarp žydų ir 
arabų norinti sunormuoti.

Sakoma, kad arabus prieš 
anglus kursto italai. Taigi 
Anglijos reikalai Afrikoj vi
sai blogėja.

Palestina šiandien skaito 
daugiau kaip milijoną gyven
tojų. Po karo ten buvo apie 
50.000 žydų, o šiandien yra 
jau daugiau kaip 200 tūkst. 
Daugelis žydų šiandien y- 
ra pasiturį. Pasaulio žydai 
turtuoliai remia nepasiturin- 
čiuosius. žydų kapitalas gau
siai plaukia į Palestiną; vis 
didesni žemės plotai išperka
mi. Žydai kuria miestus, drė
kinimo sistemą įveda į! saus
rų išnaikintus plotus.

Dideliam skurde gyvenanti 
primityvūs arabai pasijuto, 
kad artimoj ateityje žydai į- 
sigalės ir juos visiškariš- 
stums iš Palestinos. Arabų 
vadai tad kreipės į Anglijos 
vyriausybę, kad ji suvaržytų 
žydų ateivystę į Palestiną ir 
uždraustų žydams žemės pir
kimą. Anglija nepripažino 
šių reikalavimų.

Tad arabai ir pakilo boi
kotuoti žydus ir kovoti prieš 
britų autoritetus.

IŠRADO APARATĄ MIŠ
KUI Pi AINUOTI

KAUNAS. — Miškininkas 
Stasys Prušinskis išrado 
aparatą miškui įkainuoti, 
daug greičiau ir tikslin
giau, negu iki šiol vartojamu 
būdu. Aparatas turi nedide
lės, keturkampės dėžutės iš
vaizdą. Aparatas automatiš
kai užrašo tam tikrose blan- 
kose kiekvieno medžio veis
lę, kubatūrą ir kainą.

RESPUBLIKONŲ PARTI
JOS SUVAŽIAVIMAS

CLEVELAND, O. — Bir
želio 8 d. atidaryta respubli
konų partijos nacionalinis

Birželio 3 4 d. d. vienin
telė lietuvių kolegija Ameri
koj — Marianapolis — ap
vaikščiojo 10 metų įsisteigi- 
mo ir jos rektoriaus kun. dr. 
J. K. Navicko, M.I.C. rekto- 
riavimo sukaktį. Minėjimas 
praėjo labai iškilmingai, šia
me numeryj mes atžymime 
tą svarbų ir vienintelį, pirmą 
išeivijos istorijoj įvykį. Rei
kėtų, kad mūsų plačioji vi
suomenė daugiau susidomė
tų tuo lietuviškumo lopšiu.

A. MET. KATALIKŲ VTSUO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO fiAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ. ,

suvažiavimas, kuriame kan
didatu prezidento vietai grei
čiausia bus paskirtas Kan
sas valstybės gubernatorius 
Landon. Konferencijon susi
rinko virš 1.000 delegatų. 
Pačioje konvencijos pradžioj 
respublikonai smarkiai puolė 
„New Deal” ir visą demokra
tų politiką, nors ir patys re- 
publikonai rinkimų agitacijai 
pasiūlė keletą punktų, kurie 
paimti iš „New Deal.”

KATALIKŲ SPAUDOS SĄ
JUNGOS SUVAŽIAVIMAS

COLUMBUS, Q. — Čia į- 
vykusiam Katalikų Spaudos 
sąjungos suvažiavime išneš
ta eilė svarbių rezoliucijų dėl 
katalikų persekiojimų Mek
sikoj, Vokietijoj ir kitose ša
lyse.

Pasisakyta už Padorumo 
Legijoną, kuris kovoja pur
vinas filmas. Sąjungos prezi
dentu išrinktas Vincent de 
Paul Fitzpatrick, Baltimorės 
arkivyskupijos laikraščio 
„The Catholic Review” re
daktorius.

PATAIS® MOKESČIŲ 
BULIŲ

WASHINGTON. — Sena
tas 38 balsais prieš 24 pra
vedė pataisytą vyriausybės 
naujų mokesčių bilių — 829 
milijonų dolerių sumoje.

Pravestas bilius, išspręsti 
pavedamas abiejų rūmų kon
ferencijai.

KANADOJ SUVARŽYS KO
MUNISTŲ PROPAGANDĄ

QUEBEC, Ont.— Kanado
je planuojama griežtai už
drausti kornunistų raštų pla
tinimą.

Šį žygį iškėlė katalikų mo
kytojų klubai. Jau kreiptasi 
į centro vyriausybę.

KATALIKŲ JAUNIMAS 
NEPASIDUOS NACIAMS

BERLYNAS. — Vokieti
jos katalikų jaunimo diena 
įvyko birželio 7 d. Visose 
bažnyčiose jaunimas gausin
gai susirinko ir iškilminga? 
pasiryžo jokiu būdu neaplei
sti savo organizacijos ir ne
pasiduoti jokiai pašalinei 
Katalikų Bažnyčios priešų į- 
takai.

Kažin ar ir po šio įvykio 
naciai bandys ardyti katali
kų jaunimo organizacijas.

7 ŽMONES ŽUVO VIEŠBU
ČIO GAISRE

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Apie 7 žmonės žuvo ir 18 
žmonių sužeista, gaisrui su
naikinus keturių aukštų me
dinį viešbutį Market gatvėj.

TARIASI MAŽOJI 
ANTANTE

BUCHAREST. — Mažoji 
antantė — Rumunija, Čeko
slovakija ir Jugoslavija — 
susirinko svarbiems pasitari
mams. Konferencija laikoma 
labai svarbia.

SIR HOARE SIŪLO SUDA
RYTI ŠEŠIS EKONOMI

NIUS VIENETUS

LONDONAS. — Buv. užs. 
reikalų ministeris sir Sa
muel Hoare, dabar paskirtas 
pirmuoju admiraliteto lordu, 
siūlo paskirstyti pasaulį į 
6 didžiulius ekonominius vie
netus. Tai, girdi, reikalinga 
tam, kad suardyti ekonomi
nį nacionalizmą, kuris, kaip 
pasirodė, veikiąs neigiamai.

Savo pasiūlyme suskirsty
ti pasaulį į naujus ekonomi
nius vienetus, sir Hoare pri
siminė apie velionies buv. 
prancūzų ministerio pirmi
ninko Aristide Briand suma
nymą sukurti Jungtines Eu
ropos Valstybes. Vadinas, 
Europa sudarytų vieną tų 
siūlomųjų ekonominių viene
tų; kitą — So v. Rusija; tre
čią — Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir jų draugės; 
ketvirtą — Britų imperija, o 
likusioji pasaulio dalis suda
rytų paskutinius du ekono
minius vienetus.

BAISI NELAIME 
RUMUNIJOJ

_ VIENA, Austrija. — Ži
niomis iš Bukarešto, ten įvy
ko šiurpi katastrofa.

Skautų berniukų suvažia
vimo aikštėje sugriuvo mil
žiniška platforma, ant kurios 
buvo keletas tūkstančių as
menų. Apie 50 asmenų žuvo 
ir keletas šimtų sužeista. 
Spėjama, kad žuvusiųjų skai
čius sieks 150.

Nelaimė įvyko karaliaus 
akyvaizdoje. Kakalius su so
sto įpėdiniu ir Čekoslovaki
jos prezidentu Benešu buvo 
ant gretimos platformos.

PASAULIO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstybių State depar
tamentas gavo žinių iš 39 
pasaulio valstybių, kad jos 
sutinka dalyvauti šaukiamoj 
trečioj pasaulio konferenci
joj, kuri įvyks Washingtone 
š. m. rugsėjo mėn. 7 —12 dd. 
Kitų valstybių tarpe daly
vauti sutiko ir Lietuva.

ŽYDAI KELIA FONDUS 
PALESTINAI

Brooklyno žydų visuome
nė, kaip pranešta per šikil- 
mingus pietus Šv. Jurgio 
viešbuty j, suaukojo 70 tūkst. 
dol. per 3 mėnesius. Ši suma 
yra surinkta Palestinon iš- 
vykusiems žydams, kurie 
ten išvykę apsigyventi. Pie
tuose dalyvavo per 1.000 žy
mių biznierių ir vietos žydų 
politikierių bei organizacijų 
lyderių.

BONAI NETAKSUOJAMI

. ALBANY.— Valstijos tak 
sų komisionierius Graves pa
skelbė, kad veteranų bonai 
nėra priskaitomi prie šių 
metų asmeninių pajamų ir 
todėl veteranai neprivalo už 
juos mokėti taksų. Anksčiau 
Graves pareiškė, kad vetera
nai, kurie savo pinigus in
vestuos į namų pataisymą 
ar pirkimą iki $5.000, bus pa
liuosuoti net ir nuo apskri
ties (county) bei miesto tak
sų.

CHINIJOJ KARAS

NANKING, Chinija.— Ge
rai ginkluotos Kantono ar
mijos apie 200 tūkst. vyni 
paėmė Hengchow miestą, 
Honan provincijoj. Kantono 
karaliukai nesutaria su Nan- 
kino (centrine) vyriausybe 
dėl Japonijos įsigalėjimo 
Chinijoj. Centrinė vyriausy
bė delsia, nenorėdama pasi
sakyti, ką ji mano daryti su 
japonais. Kantono (pietų 
Chinijos) karo vadai genero
lai Li-Tsung-jen ir Pai 
Chungshi pareiškė, kad: „Vi
si, kas nori draugauti su Ja
ponija ir nori sulaikyti prieš 
japonišką judėjimą Chinijoj, 
bus sutriuškinti.” Šis pareiš
kimas laikomas karo paskel
bimu Nankino (centro) vy
riausybei.

MUSSOLINI PAAUKŠTINO 
ŽENTĄ

ROMA. — Atsižymėjęs 
lakūnas Etiopijos užpuolime 
graf. Galeazzo Ciano, Musso- 
linio žentas, gavo paaukšti
nimą ir paskirtas užsienio 
reikalų ministerių. Ciano 33 
m. bus jauniausias užsienių 
ministeris didžiosios valsty
bės. Įdomu, kaip jis sugebės 
dėvėt savo uošvio batais.

IR LENKIJA 
GINKLUOJASI

VARŠUVA. — Prie Lenki
jos karo reikalams anksčiau 
biudžete numatytos apie 800 
milijonų zlotų (150 tūkstan
čių dol.) sumos, nauja vy
riausybė mano dar pridėti a- 
pie 110 milijonų dol. Tai mil
žiniškos sumos karo reika
lams! Visas Lenkijos gyve
nimas apmiręs, ekonominis 
skurdas veržiasi net per kiau 
ras marškinių rankoves, o 
karui leidžiama bilijonai. 
Kažin, ar Lenkija ruošiasi 
gintis, ar mano bandyt pati 
savo jėgas prieš mažesnes 
Pabaltės valstybes?

1 -
LIETUVOJ ŽYDŲ BANKE

LIAI TURI 18.000 NARIŲ

KAUNAS. — Kaune įvyko 
žydų liaudies (smulkaus kre
dito) bankų atstovų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 120 
atstovų. Suvažiavime paaiš
kėjo, kad dabar yra per 90 
liaudies'bankų, kurie turi a- 
pie 18.000 narių. Visų bankų 
balansas sausio 1 d. buvo 
21.408.620 litų, indėlių turė
jo 9.637.706 litus ir 608.087 
litus taupymo indėlių, pajų 
kapitalas sudarė 1.523.294 
litus. 1935 m. visi bankai bai
gė su 74.815 litais pelno.

Sąjungos pirmininku yra 
„Žydų Balso” redaktorius 
advokatas Rubinšteinas.

9 ŽMONES ŽUVO 
AUDROSE

OKLAHOMA CITY, Okla. 
— Viesulos ir potvyniai pa
lietė Oklahomą ir Kansas 
valstybes, pridarydamos mil
žiniškų nuostolių.

Penki žmonės žuvo įvai
riuose Oklahomos mieste
liuose. Vienas žmogus prigė
rė, o trys užmušti žaibų. Le
dų kruša sunaikino daug 
derliaus.

Bus Lietuvių Dainų šventė
LIETUVIŲ DIENOS KOMIETAS DIRBA

LIETUVA TARIASI SU 
VOKIETIJA

BERLYNAS. — Gegužės 
18 d. Berlyne pradėjo posė
džiauti mišri Lietuvos Vo
kietijos komisija ginčija
miems pilietybės klausimams 
spręsti. Iš Lietuvos pusės ko
misijos posėdžiuose dalyvau
ja Lietuvos delegacijos pir
mininkas dr. J. Sakalauskas, 
delegacijos narys dr. D. Kri
vickas ir delegacijos sekre
torius A. Gailius.

MIRĖ SENIAUSIAS VO
KIETIJOS VYSKUPAS 

A

MUNICHAS. — Mirė Pas
sau vyskupas Sigizmundas 
baronas von Felidorfas, 81 
m. amž. Miręs vyskupas bu
vo seniausias Vokietijoj.

RUMUNAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ KARALIŲ

BUCHARESTAS. — Geg. 
31 d. į sostinę susirinko iš 
įvairių valstybės kraštų 520 
tūkstant. ūkininkų, kurie rei
kalavo, kad karalius nu
trauktų savo santykius su 
žydaite Magda Lupescu, ku
ri pradeda kištis į šalies po
litiką. Įdomu, kad piliečiai 
nurodo karaliui, kaip jis tu
ri gyventi.

KIEK PASAULY ŽYDŲ

Žydų mokslo instituto ži
niomis, 1936 metų pradžioje 
visame pasauly buvo 16,240.- 
000 žydų. Per paskutinius 10 
metų žydų skaičius padidėjo 
240 tūkst. Visi pasaulio žy
dai gyvena 80 valstybių, bet 
du trečdaliai visų žydų gyve
na 3 valstybėse: Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse — 4.- 
450.OOO, Lenkijoje — 3.150.- 
ooo ir Sov. Rusijoje—3.080.- 
ooo. Daugiau milijono žydų 
gyvena Rumunijoje. Atskiro
se pasaulio dalyse žydai taip 
yra pasiskirstę: Europoje —* 
10 mil., Amerikoje — 5 mil., 
Afrikoje — 800 tūkst. ir Au
stralijoje — 30 tūkstančių.

DEL SAUSRŲ DEGA
MIŠKAI

ATLANTA, Ga. — Sausra 
labai kankina pietines Ame
rikos valstybes. Ūkininkai 
sako, kad jiems sausra pri
darys nuostolių 100 milijonų 
dolerių sumai.

Be to, daugely vietų siau
čia dideli girių gaisrai. Vien 
Tennessee valstybėj gaisrai 
sunaikino 283 tūkst. akrų 
miškų.

DERYBOS DĖL LAIVYNŲ

LONDONAS.— Ryšium su 
netrukus prasidedančiomis 
britų rusų laivynų derybo
mis, Sovietų vyriausybė pa
reikalavusi lygių su . Vokieti
ja teisių Baltijos juroje. So
vietų vyriausybė taip pat at
sisakanti prisiimti bet kokį’ 
savo laivyno Rytų vandeny
se suvaržymų, motyvuodama 
tai tuo, kad japonų laivynas 
nesuvaržytas, •

Sep. Lietuvių Dienai Reng
ti Komiteto eilinis pasitari
mas įvyko pirmadienį, birže
lio 8 d. „Amerikos” redakci
joj. Posėdy j dalyvavo: K. 
Krušinskas, P. Kizis, Mrs. 
Subatienė, J. Skarulis, p. 
Norkevičius, V. Daubaras, 
Ig. Bujokas, p. Kučinskas, p. 
Klimienė, K. Vilniškis. Iš
duota raportai ir aptarti kai 
kurie dalykai, padaryta nau
jų pasiūlymų ir nutarimų 
programai paįvairinti.

—o►—
Dainų šventė

Visi žymieji mūsų chorai, 
kuriems buvo pasiųsti pa
kvietimai dalyvauti Liet. 
Dienoj ir sudaryti dainų pro 
gramą, atsakė teigiamai, pa
sižadėdami atlikti įdomią ir 
įvairią programą. Su chorais 
dalyvauja muz. Jonas Jan
kus, Apreišk. parap. choro 
vadas, muz. Pranas Dulkė, 
Karai. Angelų parap. choro 
vadąs, muz. J. Tamošaitis, 
Atsimainymo V. J. parap. 
Maspethe choro vadas. Taigi, 
Lietuvos ’Diena bus ir mūsų 
apylinkės Dainų šventė.

—o—
Šokiams 2 orkestrai

Tam tikra komisija prane
šė, kad yra dedama pastan
gų, kad šokiams nusamdyt 2 
puikius orkestrus, kurių vie
nas grotų vien lietuviškus, o 
kitas — amerikoniškus šo
kius. Kaikurie komiteto na
riai net pasiūlė turėt juodu
kų orkestrą. Tą klausimą 
išspręs komisija.

o—
Dovanų knygutės grįžta
200 dolerių dovanų, kurios 

bus duodamos visiems, kas 
įsigys pasižadėjimo kupo
nus dalyvauti Lietuvių Die
noj, kaikurie komiteto nariai 
jau grąžino išplatintas kny
gutes. Knygutės platinamos 
sparčiai, kas rodo, kad Lietu
vių Dienoj publikos bus tūk
stančiai.

—o—
Reikia darbininkų

Kad tinkamai svečius pri
ėmus ir tvarką palaikius, 
parke ir salėj bus reikalinga 
daug darbininkų. Taigi L. D. 
komitetas prašo visus, kas tą 
dieną neturi užsiėmimo, užsi
registruoti „Amerikos” re
dakcijoj. Reikia dar apie 30 
darbininkų, diktų, darbščių 
ir smarkių vyrų.

Mergaičių talka
Nutarta kviesti per laik

raštį Sodalicijos ir chorų 
mergaites, kurios supranta 
reikalo svarbą, kad jos pa
gelbėtų komitetui kaikuriuos 
darbus atlikti. Už tai prašo
me mergaičių užeiti į „Ame
rikos” redakciją ir paduoti 
savo adresus, kad mes galė
tume suteikti reikalingas in
formacijas.

Kitas susirinkimas
Kitas komiteto susirinki

mas nutarta šaukti antradie
nį, birželio (June) 16 d. „A- 
merikos” redakcijoj. Pradžia 
8 vai. vakare.

MANAGUA. — Nuo suki
lėlių pabėgo Nicaragua prezi
dentas Sacasa. Jis bėgąs į EI 
Salvador.

I
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KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

KOMUNIZMAS PAVOJINGAS

Komunistai su socialistais pyksta, kam Šv. Tėvas taip 
kartotinai smerkia komunizmą. Kodėl, sako, nesmerkia 
nacių ar fašistų? Katalikų kova su naciais aštrėja kas
dieną ir Šv. Sostas jau pasmerkęs nacionalinį socializmą. 
Kaip fašizmo antikatalikiška dvasia pasmerkta, užtenka 
paskaityti (Pop. Pijaus )!XI encikliką — Non Abiamo Bi- 
sogno.

Gegužės mėnesį Šv. Tėvas tris kartus pasmerkė komu
nistus: 11 d. maldininkams, 12 d. atidarant spaudos parodą 
ir 31 d. savo gimtadienio proga laikraštininkams. Popie
žiaus nuomone, šiandien pasaulio didžiausias pavojus — 
„pirmutinis, didžiausias ir bendriausias pavojus yra komu
nizmas visose savo formose ir laipsniuose.”

Šv. Tėvo perspėjimas dėl šio pavojaus yra svarbus dėl 
kelių priežasčių. Pirma, nors komunistai yra aršūs prie
šai visokiai tikybai, Bažnyčios galva nekaip tikybinis as
muo, bet labiau kaip šių laikų sūnus stengiasi išjudinti pa
saulio vyriausybės ir viešų nuomonių ugdytojus prieš au
gantį ir stiprėjantį komunistinį slibiną.

Antra, Vatikanas yra artimuose santykiuose su diploma
tais, bažnytiniais organais, įvairiomis žmonių klasėmis ir 
todėl jaučia pasaulinio judėjimo pulsą. Jaučiama yra slap
ta, gudri bei apsukri propaganda. Neišeidamas aikštėn ko
munizmas užkulisiuose turi daugiau pasisekimo. Prancūzi
jos ir Ispanijos rinkimų daviniai rodo „liaudies frontų” pa
sisekimus. Frontų organizavimas tai tik eilinis komunistų 
kovos būdas.

Trečia, Jis nurodo, kad Bažnyčia yra dieviška ir joki per
sekiojimai jos neišnaikins. Bet valstybės, žmonių pada
ras, revoliucijos kely, su laisve valdytis, šeimų teisėmis, as
menine laisve, nuosavybės teisėmis, apšvietos laisve — vi
sa tai gali išnykti, kaip vėjo nešamos dulkės.

L’Oservatore Romane, Vatikano dienraštis, nurodo, kaip 
drąsiai viešumon išėjo komunistai savo veikimu Prancūzi
joj ir Ispanijoj, čia be jokių slaptybių veikiama dėl per
versmo ir sovietiškos vyriausybės. Demokratijos ir laisvės 
šūkiais jie legališkai veikia, nors tos demokratijos ir laisvės 
kitiems nepripažįsta.

Komunistai tolerancijos neturi. Dėl tolerancijos kitur 
jie viešai veikia. Tolerancija yra demokratijos Achillės už
kulnis. Demokratija save pražudys toleruojant komunisti
nį veikimą. Tik dėlto naciai ir fašistai netoleruoja komu
nizmo. Prieškomunistinę reakciją kįla ir kasdien plėtojasi.

Tolerancija ir laisvė turi ribas. Tos ribos neturi įimti 
komunistų. Komunizmas pavojingas viešajai gerovei, tad 
neturi būti toleruojamas ar leidžiama jam viešai veikti.

Mūsų visuomeninis veikimas prie jokių sąlygų negali bū
ti bendrinamas su komunistais. J.

manių grupė tą kovą vedė sa 
vais metodais; dabar nutar
ta pasisavinti, kaip praktiš
kiausius, tuos metodus, ku
riuos naudoja bolševikai. 
Per šį kongresą į tarptautinę 
laisvamanių sąjungą priim
tos ir SSSR bedievių organi
zacijos.

Tarptautinė laisvamanių 
sąjunga anksčiaji turėjo apie 
800 tūkstančius narių, ir ją 

! sudarė mokslo žmonės, isto
rikai, filosofai, mokytojai, 
teisininkai ir tt. Toji sąjunga 
į politinę areną neišeidavo, 
bet kovodavo su tikėjimu ša
lia partijų intelektualinėj 
plotmėj. 1926 m. įsteigtas 
proletarų laisvamanių inter- 
nacijonalas ir bolševikinės 
pasaulio revoliucijos smogia
mieji būriai. To internacijo- 
nalo veikimo pasėkoj šeštoj 
viso pasaulio daly tikėjimas 
užslopinamas, keliose šalyse 
bažnyčios dega ir lekia į pa
danges.

Prahos kongresas į garbės 
prezidijumą buvo išrinkęs 
Staliną, Vorošilovą, Dimitro- 
vą, Thalmanną ir kitus ko
munistus. Kalbose reikalau
ta paaštrinti klasių kovą, po 
Maskvos vėliava suvienyti 
darbininkų profesines orga
nizacijas, sukurti vieną jau
nųjų komunistų organizaci
ją ir t. t. Jau tat pakankamai 
aiškiai parodo, kokia linkme 
eina bolševikai ir bedieviško
ji pasaulinė laisvamanių uni
ja.”

ARKIV. J. MATULEVI
ČIAUS BIJOGRAFIJA

Kun. K. Zajančkauskas 
parašė populiarią arkiv. Jur
gio Matulevičiaus bijografi- 
ją. Taip pat baigia rašyti 
arkiv. Prano Karevičiaus bi- 
jografiją. Jam rugsėjo 29 d. 
sueina 75 metai amžiaus.

santykius. Manoma, kad Ku
bos pasiuntinybė prie Vati
kano dabar panašiu būdu pa
sitarnaus Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms.

LIETUVOS KARIUOMENĖ

PRAŠO PAMALDŲ

Paryžiaus Katalikų Radio 
Centras praneša, kad Pran
cūzijos ligoniai, surinkę 9057 
parašus, nusiuntė susisieki
mo ministerijai prašymą, 
kad šv. Mišios būtų perduo
damos per radio. Ministeris 
tam troškimui pritarė ir 
drauge pareiškė, ieškosiąs 
priemonių šiam prašymui! 
patenkinti.

RŪPINASI SIELOS IR KŪ
NO GYDYMU

Nekatalikiškose Azijos ir 
Afrikos šalyse misijos ne tik 
rūpinasi sielos gydymu, bet 
ypatingai kreipia dėmesį ir į 
kūno sveikatingumą.

Katalikiškų misijų šalyse, 
kaip praneša New Yorko A. 
P. F., 1935 metais buvo 3.300 
ligoninių su 31.477 lovomis, 
kur gydėsi daugiau kaip 26 
milijonai ligonių. Šiose ligo
ninėse gydymas nemokamas.

PRANCŪZIJA — VYRIAU
SIA BAŽNYČIOS DUKTĖ

KATALIKAI KINIJOJE
Eides News Service prane

ša, kad 1935 m. 96.450 Kini
jos gyventojų priėmė katali
kų tikėjimą. Dabar visoje Ki 
nijoje esama 2.818.839 kata
likai. 41% visų dvasininkų 
ir 63% vienuolių savo kilme 
— kiniečiai. 4.946 studentai 
lanko kunigų seminarijas.

PASAULIO LAISVAMA
NIAI PO MASKVOS 

VĖLIAVA

’ Rytas rašo:
„Balandžio mėn. Prahoj į- 

vyko tarptautinis laisvama
nių kongresas, kuriame daly-

vavo 74 oficijalūs atstovai iš 
11 valstybių. Kongreso tiks
las buvo suburti 6 milijonus 
viso pasaulio bedievių į vie
ną tarptautinę organizaciją, 
kuri galėtų veikliai kovoti su 
tikėjimu.

Iki šiol kiekviena laisva-

Kunigas Atsakinėja
(Galima siųsti paklausimų)

Klausėjas. — Kodėl kata
likai kunigus vadina „tėve
liais ar tėvais,” o Kristus 
nieko neliepė vadinti tėvu, 
nes tik vienas, sako, yra jūsų 
Tėvas danguje.

Kunigas. — Kristus tą už
draudimą padarė tik dėl to, 
kad sudraudus f arize jus ir 
parodžius jų puikybę, bet ki
tose vietose Kristus nedrau
džia taip vadinti. Būtų nesą
monė Kristaus žodžius taip 
suprasti, kaip jie skamba, 
nes tada nė vieno žmogaus 
nevalia būtų vadinti tėvu, 
kaip tada vaikai savo tėvą 
vadintų? Kunigą vadiname 
tėvu iš to atžvilgio, kad jis, 
suteikdamas vaikeliui krikš
tą, duodą jam naują gimimą, 
ir įveda tą vaikelį į antgam
tišką gyvenimą. Dėl to daž
niausiai kunigą vadina

„Dvasios Tėvu.” Bet ir vė
liau kunigas , pasilieka dva
sios tėvu, nes kaip kūno tė
vas savo vaikelius maitina 
žemiškais valgiais ir parūpi
na jiems žemiškus turtus, 
taip kunigas parūpina dva
sišką valgį ir per jo rankas 
eina į kiekvieną tikintį dva
siški turtai.

Klausėjas. — Bet ar per 
visus amžius Bažnyčioje ku
nigas turėjo tokį pavadini
mą, o gal tik neseniai tas 
vardas suteiktas?

Kunigas. — O, jau seniai. 
Jau šv. Povilas, rašydamas 
laišką į Timotiejų, jį vadina 
savo sūnumi (Tim. 1, 2), o 
save šv. Povilas vadina dva
sios tėvu visų tų, kurie per jį 
atsivertė, štai, kaip jis rašo: 
„Bet aš įspėju jus, kaip savo 
mylimiausius vaikus, nes 
nors jūs turėtumėte dešimtį 
tūkstančių mokytojų Kristu
je, bet nedaug jūs teturite 
tėvų; juk evangelija aš jus 
pagimdžiau Jėzuje Kristuje”

LEIDINYS ARKIV. PRAN. 
KAREVIČIUI PAGERBTI
Iš spaudos išėjo „Pažan

gos” b-vės leidinys J. E. ar
kivyskupui Pranciškui Kare
vičiui pagerbti jo 50 metų 
kunigavimo proga. Leidinyje 
yra A. Jakšto jubilijatui skir 
ta kantata, dr. J. Stakausko 
straipsnis — J. E. arkivys
kupo Pranciškaus Karevi
čiaus gyvenimo bruožai ir A. 
Jakšto atsiminimai
mano atsiminimų apie. J. E. 
arkivyskupo Pranciškaus Ka 
revičiaus grįžimą iš Rusi
jos.” Leidinys iliustruotas 
dviem jubilijato atvaizdais.

„Iš

TAIP JAPONAI SUPRAN
TA TIKĖJIMO VERTĘ

Pereitų metų lapkričio mė
nesį Japonijos švietimo mi- 
nisteris įsakė mokytojams 
visus dėstomus dalykus, kiek 
galima, labiau sujungti su 
religija; taip pat rūpintis, 
kad vaikų religinis auklėji
mas būtų varomas toliau ir 
už mokyklos sienų.

Šventasis Tėvas laiške kar 
dinolui Verdier-prašo Pran
cūzijos hierarchiją budėti, 
nes bedieviai per visuotinį 
savo suvažiavimą Prahoje 
paskelbė karą Kristui ir jo
Bažnyčiai. Jo Šventenybei ANGLIJOS KATALIKŲ 
prašo sustiprinti Katalikų MOKYKLOS
Akcijos veikimą.

„Mūsų vadų budrumas ir kur dabar V™
Katalikų Akcijos šventųjų le dauSiau kaįP 2 milijonai ka- 
gijonų ištikimumas bažny-pabk^’ turima 1.230 savų 
čiai bus nenugalimas,” sako mokykkl- Vien po didžiojo 
šv)j Tėvas. karo įkurta 150 mokyklų,

Šventasis Tėvas labai talpinančių 50 tūkst. vaikų, 
džiaugiasi neseniai Lurde, d®^o, mokyklų skaičius 
Montmatre ir Straburge su- dar laikomas nepakankamu, 
ruoštomis katalikų demon-1 Pavyzdžiui, Westminterio ar- 
stracijomis.

„Prancūzija dar verta vy
riausios bažnyčios dukters 
titulo,” baigia Jo Šventeny
bė.

(I Kor. 4,14). O šv. Jeroni
mas sako, kad ketvirtame 
šimtmety po Kristaus Pales
tinos ir Egipto vienuoliai vie 
nas kitą vadino „tėvu.”

Klausėjas. — Dar vienas 
klausimas. Pasakyk, kunige, 
dėl ko Bažnyčia neleidžia 
moterims būti kunigais? Juk 
mes žinome, kad pirmaisiais 
amžiais buvo šventinamos 
taip vadinamos „dijakonės.”

Kunigas. — Dėl ko Bažny
čia neleidžia moterims būti 
kunigais? Trumpas ir aiškus 
atsakymas: Tokia Dievo va
lia. Ir Sename Įstatyme nie
kur nerandam, kad Dievas 
būtų moteris pašaukęs į pra
našus ir Seno Įstatymo kuni
gus, ir Naujame Įstatyme 
Kristus pats pasirinko tik 12 
apaštalų, tarp kurių neran
dame nė vienos moters, bet 
visi vyrai, o ką dijakonisės 
buvo pirmaisiais amžiais, tai 
jos ne kunigai ir kunigiškų 
šventimų visai neturėjo. Jos 
buvo tik laiminamos, kaip

—o— 
AMERIKA IR ŠV. SOSTAS

Šalia Kubos respublikos, 
užmezgusios su šv. Sostu di
plomatinius santykius, Apaš
tališkoji Nuncijatūra įsteig
ta ir Guatemalos sostinėj; 
jos šefu paskirtas šv. Sosto 
nuncijus Hondurase ir Sal
vadore.

Įtakingi sluogsniai diplo
matinių santykių tarp Ku
bos ir šv. Sosto atnaujinimui 
skiria didelės reikšmės. Kal
bama, kad tat būsią svarbu 
ir Jungtinėms Amerikos Val
stybėms. Primenami tie lai
kai, kada Italija ir Prancūzi
ja, neturėdamos savo amba
sadų prie Vatikano, pasinau
dodavo Monako kunigaikšti
jos ir San Marino respubli
kos diplomatinėmis atstovy- ir kitos sektos, 
bėmis prie šv. Sosto netie
siogiai palaikydamos su juo Lietuvoje yra apie 530, su

kivyskūpijoj, kuri apima pie
tinę Angliją ir turi veik 300 
tūkstant. katalikų su 65 pa
rapijomis, dar trūksta savų 
mokyklų 10 tūkst. vaikų, ku
rie dabar tebelankp nekata
likiškas. Tai matydamas, 
Westminterio arkivyskupas 
Hinsley suorganizavo rink
liavą, pavad. „vėliavėlių die
ną,” kuri daroma pardavinė
jant sekmadieniais prie baž
nyčių gražių spalvų vėliavė
les su šūkiu „Visi katalikų 
vaikai lanko katalikų moky
klas.” Rinkliava labai ener
gingai vedama ir jau iš pra
džios turi gerą pasisekimą.

KIEK LIETUVOJE 
BAŽNYČIŲ

Dabar Kaune ir priemies
čiuose yra 121 bažnyčia, cerk
vių Kaune yra 4, evang. liu
teronų bažn. 1 babtistų, me
todistų po 1, koplyčias dar 
turi marijavitai, adventistai

dabar kad vienuolės yra lai
minamos. Teisybė, vienuolės 
priklauso prie taip vadinamo 
„dvasiško luomo,” bet netik
roj to žodžio prasmėj, ir y- 
pač kad nėra kunigai ir ne
gali administruoti Sakra
mentų. Ir pirmųjų amžių di
jakonisės, jos buvo tik pagel- 
bininkės kunigams, ypač tei
kiant Krikšto Sakramentą, 
kadangi pirmais amžiais vi
są žmogų panardindavo į 
vandenį. Taip pat padėdavo 
atlikti katekizaciją, kaip ir 
dabar kad senutės vienuolės 
daro.

Klausėjas. — Bet ar yra 
Šventame Rašte aiškiai pa
sakyta, kad moterys negali 
būti kunigais?

Kunigas. — Taip, yra. Šv. 
Povilas laiške į korintiečius 
aiškiai sako: „Moterys baž
nyčioje tegul tyli; nes joms 
neleidžiama kalbėti; jos turi 
būti pasidavusios kaip ir į- 
statymas sako, nes nepadoru 
moteriškei kalbėti bažnyčio

Katalikų bažnyčių visoje

je” (IKor. 14, 34).
Klausėjas. — Tai tada mo

terys yra nuskriaustos.
Kunigas. — Juk ir vyrai 

ne visi tampa kunigais. Argi 
kurie nekunigai, tai jau nu
skriausti? O jeigu apie visą 
moterų luomą kalbėti, tai pa
sakysiu, kad per Mariją mo
terys ir tame dalyke pasiekė 
aukščiausią garbę. Nes Ma
rija turi vardą Apaštalų Ka
ralienės. Ji buvo tasai pir
mas Naujo Įstatymo kuni
gas, kuri pradėjo ir pagimdė 
mums Išganytoją. Ji po kry
žium tapo visų kunigų moti
na, kada Kristus jai atidavė 
už sūnų kunigą Joną, Apašta
lą. Dėl to Marija yra moterų 
pasididžiavimas ir kunigys
tės klausime.

Klausėjas. — Bet ar yra 
kur istorijoj užrašyta, kad 
pirmųjų • amžių dijakonisės 
buvo tik laiminamos, o ne 
šventinamos, panašiai kaip 
kunigai?

Kunigas. — Taip šv. Epi-

l. Pėstininkų pulkai:
1. Didžiojo Lietuvos Kuni

gaikščio Gedimino Pulkas 
Pulko obalsis: „Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdy
se.” Šitą pulką įsteigė kari
ninkas Grigaliūnas 1918 m., 
Vilniuje.

2. Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Algirdo Pulkas. Pul 
ko obalsis: „Tėvynės meilė 
laibus mums vadovu.” Šis 
pulkas įsikūrė Vilniuje 1918
m. gruodžio mėn. 5 dieną.

3. Vytauto Didžiojo Pul
kas. Šis pulkas įsikūrė Rasei
niuose 1919 m.

4. Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Mindaugio Pulkas. 
Pulko obalsis: „Viešpatie pa
dėk mums Tėvynės laisvę 
ginti.” Šis pulkas įsikūrė ka
rininko Varekojo iniciatyva, 
Pane vėžy j, 1918 m. gruodžio 
mėn. 29 dieną.

5. Didžiojo Lieetuvos Ku
nigaikščio Kęstučio Pulkas. 
Pulko obalsis: „Krauju ir 
mirčia Tėvynę nelaimėj va- 
duosim.” Šis pulkas įsikūrė 
Vilniuje 1919 m. kovo mėn. 
2 dieną.

6. Pilėnų Kunigaikščio 
Margio Pulkas. Pulkas įsikū
rė Vilniuje 1918 m. gruodžio 
mėn. 5 dieną.

7. Žemaičių Kunigaikščio 
Butageidžio Pulkas. Pulko 
obalsis: „Meilė Lietuvos lai 
mūs žingsnius lydi.” Pulkas 
įsikūrė Kaune 1919 m. liepos 
mėn. 1 dieną.

8. Kauno Kunigaikščio 
Vaidoto Pulkas. Pulko obal
sis: „Drąsa, ištvermė ir Tė
vynės meilė lai vadovauja 
mums.” Pulkas įsikūrė Uk
mergėje 1919 m. gegužės m. 
12 dieną.

koplyčiomis šis skaičius di
desnis. Evangelikų bažnyčių 
daugiausia yra Klaipėdoje, 
toliau eina Biržai ir Kėdai
niai; kituose miestuose, ir 
tik vakarų ir šiaurės vakarų 
Lietuvoj, evangelikai turi po 
vieną bažnyčią.

KVIEČIA SUSIJUNGTI
Spauda paskelbė, kad pran 

cūzų komunistų partija at
siuntė socijalistų partijos ta
rybai raštą, kuriuo siūlo su
daryti vieningą dirbančiųjų 
klasių partiją ir tuo tikslu 
ragina tuoj pradėti derybas 
tarp abiejų partijų. Tame 
pat rašte pranešama, kad ko
munistų partija naujojoje 
vyriausybėje nedalyvaus, ta
čiau ją rems.

fanijus, gyvenęs tarp 315 — 
403 metų po Kristaus aiškiai 
sako, kad tos dijakonisės ne
buvo šventinamos, bet tiktai 
laiminamos.

Klausėjas. — Dabar dar 
vieną turiu paklausimą. Ma
lonėkite paaiškinti, dėl ko 
rytų apeigų tikintieji ir pra
voslavai žegnojasi vienaip, o 
katalikai kitaip?

Kunigas. — Pravoslavai ir 
rytų apeigų tikintieji daro 
tris sykius trikampio pavi
dalo kryžiaus ženklą, kad iš
reiškus tikėjimą į Trejybę, o 
katalikai žegnojasi tiesiu 
kryžiumi, kad išreiškus tikė
jimą į Nukryžiuotąjį. Abudu 
žegnojimai yra gražūs ir 
Bažnyčios patvirtinti, bet 
leista vartoti tose apeigose, 
prie kurių tikintysis priklau
so, bet nebūtų nuodėmė ir ki
tų apeigų žmogui katrą iš 
jųdviejų pavartoti.

Klausėjas. — Dar vienas 
paklausimas. Dėl ko ne visur 
Kristaus kojos prikaltos su

9. Lietuvos Kunigaikščio 
Vitenio Pulkas. Pulko obal- 
sis: „Amžiais už Vilnių dės 
galvą lietuvis.” Pulkas susi- 
kūrė iš Biržų, Šiaulių ir Pa- 
nevėžio partizanų 1919 m.
II. Raitininkų pulkai:

1. Ūzarai — Didžiojo Lie. 
tuvos Etmono Kunigaikščio 
Radvilo Pulkas. Pulko obal. 
sis: „Nugalėsim, ar mirsim.” 
Šis pulkas įsikūrė Kaune 
pradžioj 1919 m.

2. Ūlonai — Lietuvos Ku. 
nigaikštienės Pulkas. Pulko 
obalsis: „Garbingi bočių žy
giai lai bus mums gyvenimo 
rodyklė.” Pulkas įsikūrė Kau 
ne 1920 m. spalių mėn. 30 d.

3. Trečias Raitininkų Pul- 
kas. Pulkas įsikūrė Tauragės 
dvare 1935 m. rugpjūčio 15 
dieną.
m. Artilerijos pulkai:

1. Pirmas Artilerijos Pul- 
kas įsikūrė Aukštojoj Pane 
munėj 1919 m. sausio mėn. 
6 dieną.

2. Antras Artilerijos Pul- 
kas įsikūrė 1919 m. spalių m. 
19 dieną.

3. Trečias Artilerijos Pul
kas įsikūrė 1919 m. sausio m. 
6 dieną.

4. Ketvirtas Artilerijos 
Pulkas įsikūrė Aukštojoj Pa
nemunėj 1921 m. kovo mėn. 
30 dieną.

5. Priešlėktuvinė Brigada 
kovai su priešų oro laivy

nu) įsikūrė 1935 m. pulkinin
kui leitenantui Babickui įsa
kius.
IV. Kiti pulkai:

1. Kariška Aviacija pra
dėjo kurtis 1919 m. kovo m. 
12 dieną.

2. Šarvuočių Rinktinė, ga
vusi sau pradžią kovose su 
Rusijos bolševikais 1919 m., 
kai iš bolševikų atimta šar
vuotas automobilis.
* 3. Pirmas Inžinerijos Ba- 
tali jonas įsikūrė Vilniuje 
1919 m. sausio mėn. 21 d.

4. Antras Inžinerijos Bata- 
lijonas įsikūrė Kaune 1919 
m. kovo mėn. 26 d.

5. Ryšių Batalijonas įsikū
rė 1919 m. sausio mėn. 8 d.

6. Autorinktinė įsikūrė 
Kaune 1919 m. sausio mėn. 
30 dieną.

Bendrai, Lietuvos kariuo
menę sudaro devyni pulkai 
pėstininkų, 3 pulkai raitinin
kų, 4 pulkai artilerijos, 
aviacijos vienetai, šarvuočių 
rinktinės, du batalijonai in
žinerijos, ir keliolika kitokių 
batalijonų, kurie čia nepažy
mėti. ' „M.”

viena vinimi. Aš mačiau 
kryžių ir tai ne vieną sykį, 
kad abi Kristaus koji pri
kaltos atskiromis vinimis. 
Kaip yra tikriau?

Kunigas---- Katalikų Baž
nyčioje yra paprotys matyti 
Kristų prikaltą trimis vini
mis, vien dėl to, kad buvo 
rasta tik trys vinys, bet iš 
tikrųjų greičiausiai buvo ke
turios vinys, tik viena dingo 
nesurasta. Lengviau būtų 
priimti keturias vinis, nes 
viena vinimi prikalti abi koji 
beveik neįmanoma. Dėl to 
nereikia nė kiek piktintis, 
jeigu kur pamatysite kryžių, 
kur Išganytojo kojos yra at
skirai prikaltos atskiromis 
vinimis. Bendrai tokie daly
kai nepriklauso prie tikėjimo 
tiesos viena ar dvejomis vini
mis Kristaus kojos buvo pri
kaltos, bet tik tas yra nepa
judinama tiesa ir nesugriau
namas tikėjimo dalykas, kad 
Kristus buvo prikaltas ant 
kryžiaus dėl mūsų išganymo.

t
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Brangi Lietuva ašaros’ senai plūsta, 
Kad daug jau iš seno gerų jos vaikų 
Kraštuos’ svetimuos’ išsiblaškę pražūsta, 
Lyg medis nebtekęs gyvybės sakų!

Žiauri vergija, didis skurdas juos varė 
Iš po skaičios saulės tėvynės dangaus!
Daugybė Amerikon bėgo dėl caro
Ir jojo žandaro rimbino žiauraus!

Laisvai čia atsikvėpė jųjų krūtinė: 
Gi laisvė, gerovė pražibo! Tačiau, 
Jie baigia jau žūti gimtajai tėvynei, 
Lietuviais bes’ jaučia kaskartą mažiau!

Kaip sodnas geriausias perilga nunyksta, 
Kur nėra skiepyno medeliams vaišint, 
Kaip paliktas sau jaunas medis nevyksta, 
Nukumpsta ir tinka tik kurui gamint, 

Taip lygiai čia apsigyvenę lietuviai 
Su svetimtaučiais oru tuo pačiu 
Alsuoja bendruose namuose, dirbtuvės’, 
Nuodų svetimųjų prisiger karčių!

Perilga pamiršta ir savo tėvynę,
Motutės kalbos kuo skambiausius garsus, 
Kaskart giliau smenga į britų klampynę 
Ir svetimus pradeda garbint dievus!

Jaunimas gatvės tiktai jovalu minta, 
Tėvelių kalbos mokykloj ne’smokin, 
Lietuviškai kalb’1 ir suprant tik kelintas, 
Lietuviška visa po kojų tik min!

Net ir negausi lietuvių šviesuomenė
Lietuviško plauko nustoja visai!
Neb’mato jau grožio lietuviško meno, 
Aidai Lietuvos jau atrodo keistai!

Taip metai po metais kaskart labyn niaukias 
Juodais debesiais ant lietuvių dangus!
Sus’pratę lietuviai su širdgėla laukia, 
Kada čia lietuviai iš miego nubus?!

Kur gauti jaunimui išjudint vadovų, 
Kurie įsiskverbti širdin jo mokėt’?
Lietuviškos dvasios tikrųjų žinovų,
Kad meilę tėvynei įdiegt sugebėt’?!

Amerikos, štai, padangėj pragiedruliai 
Prašvinta staiga iš juodų debesų!
Pakyla širdyse viltis, lyg mėnulis 
Tamsioje nakty iš pilkųjų dausų!

Atėjo linksmoji Velykų savaitė!
Pris’kėlimas sek’ po kančių ir mirties!
Arkivyskupas Jurgis, garsus Matulaitis, 
Atkreipia Amerikon švilgsnį širdies!

Talkoj su tykiuoju Bučiu atgaivinęs 
Draugovę Švenčiausios Mergelės tarnų, 
Su meile liepsnojančia DIEVUI, tėvynei 
Atsiunčia būrelį vienuolių darnių!

Jo tikslas kilnus — pagelbėt klebonams 
Tikėjimą gyvą žmonės’ atgaivint, 
Iš tautiško miego išbudinti žmones, 
Jų širdis prie mūs Lietuvos prirakint!

Virte verda darb’s po rimta vadovybe, 
To milžino dvasios ir proto skaistaus 
Kudirkos. Aplink susispiečia kokybe 
Rinktinis būrys prie šio darbo sunkaus!

Navickas, jaunimo karščiausias globėjas, 
Draugelis, sumanymų piln’s įvairių, 
Tykus Kulikauskas, maldoj patarėjas, 
Ir keletas dar — visi siekių kilnių!

Diena ir naktis išsijuosę darbuojas! 
Po visą Ameriką skersai, išilgai 
Jų šūkiai lyg karo vadų suraliuoja, 
Po kalnus ir slėnius aidė j a garsai!

' Prie jų prisišlieja rimtieji lietuviai.
Geriausios jie priemonės griebias — sapudos, 
Susitelkia prie „Draugo” ir „Laivo” spaustuvės, 
Patraukia tikruosius sūnus Lietuvos!

Išdygsta jaunimui išauklėt draugovė: 
„Bernaičių aukštos mokyklos rėmėjų!” 
Jos tikslas — pakelti jaunimo dorovė, 
Priruošt kuo kilniausių lietuviams vadų.

Marijos Kalneliuose, štai, atsidaro 
Bernaičių kolegijos durys plačiai!
Mokytųs, kad ir jų varu nieks nevarė, 
Bernaičių žaliūkų privyko apščiai!

Jie ruošiasi sekti pėdomis marijonų, 
Jėgas savo DIEVUI, tėvynei aukot, 
Skleist šviesą Amerikoj tarp pasaulionių, 
Už juos ir dėl jųjų gerovės kovot!

Jie žiūr’, lyg į saulę, į savo vedėją!
Tai Tėvas Navickas griežčiausios drausmės, 
Lakiausiojo proto ir plunksnos mėgėjas, 
Jaunimo bičiulis, jautriausios širdies!

Jis minkštas kitiems, kad ir sau yra kietas! 
Tačiau, reikalauja drausmės jis griežtos, 
Prižiūr, kad kiekvienas būtų savo vietoj, 
Maldoj, ar darbe pris’laikytų tvarkos!

Per penketą metų, lyg geležį kalęs, 
Jaunuolių energiją, jų gabumus, 
Pasaulio purvus iš širdžių jų išvalęs, 
Įdiegęs karščiausius tėvynei jausmus, 

Į užrubežį siunčia gabiuosius vienuolius, 
Kad ten prisikopt’ idealo želmens 
Ir ten išmoktų pasaulionius jaunuolius 
Priruošt prie sunkaus tautos vadų vaidmens!

Kaip Nemun’s, pralaužęs pavasario ledą, 
Ne stovi ant vietos, bet briaunas pirmyn,

Ir jūroms pasiekt visas pastangas deda,
Ir vilnys jo veržias kaskartą smarkyn, 

Taip mūs marijonai ant vietos nestoja: 
Sumanymuos’ savo jie siekia aukščiau! 
Kolegiją kurti svajote svajoja, 
Kad visas jaunim’s apsišviest’ kuo plačiau!

Nauja, štai, jėga prisišlieja! Jakaitis 
Kilnių pažiūrų, išmėgintos doros, 
Prityrimu senas, dvasia jaunikaitis, 
Smarkus, lietuviškos dvasios gilios!

Jam tarpininkaujant, įsigyja marijonai 
Žavėjančią vietą, turtuolių namus!
Išsvajotos sapne išsipildo svajonės!
Navickas prašvinta — kolegija bus!

Lietuvos visuomenė lyg iš miego išbunda!
Mokyklai įrengti bėga talkon!
Visi, lyg kad skurzdės, darbuotis sujunda!
Navickas persikel naujon mokyklon!

Jo akys pražimba! Pamiršta ir miegą! 
Tai naujas skiepynas. Lietuvos židinys! 
Tai jojo svajonės. Tėvynės tai jėgos! 
Viltis ateities. Tai Marijos pilis!

Išaugs čia gerieji gyvenimo pradan!
Tikybos saulelė iš čia prasiplės!
Išnyks per čia dvasios lietuviškos badas!
Lietuvos idealas čia įsigalės!

Virš galvos įvairiausiais darbais apsikrauna! 
Nustebti tik reik, kaip gal’ visą aprėpt!
Nė vienos valandėlės triūsėjęs nes’liauna! 
Neturi, kada atsilsėt, atsikvėpt!

Lyg aras, lizde jauniems išsikalus,
Įpratin į saulę žiūrėt arelius,
Navickas taip žvelgt į dangaus Idealą 
Varu verste verčia savus jaunuolius!

Širdin jųjų gerąją sėklą jis sėja, 
Piktažoles ravi iš jųjų širdžių, 
Už darbus piktus vaikams duoda jis vėjo, 
Už triūsą nes’gaili jiems žodžių saldžių!

Įpratint į viešąjį darbą draugovių, 
Kilt padebesin savaisiais sparnais 
Ir prakaitą lieti žmonijos gerovei, 
Kupinai persisunkt idealais kilniais!

x Kaip gerai prižiūrėtam skiepyne medeliai 
Pradžiugina akį linksma žalmena, 
Taip Marianapolio mūsų berneliai 
Pralinksmina širdį dora elgesena!

Dviejų penkmečių išmėginimo tarpas 
Tai ne piatilietkos bolševikų žiaurių!
Iš pasėtų grūdų praded krautis čia varpos!
Pribrendusis grūdas jau byr’ kaikurių!

Ne tik pragiedruliai, bet jau ir saulutė 
Pradeda šviesti dažnyn ir dažnyn!
Atslūgsta krūtinė tėvynės — motutės, 
Atgauti vaikus viltis kilsta labyn!

Kam reik iš širdies už tatai padėkoti?.
Tai Tėvui Navickui, vedėjui darbščiam.
Kiek jam čia reikėjo ir reikia darbuotis!
Kiek kliūčių jo užsimojimui plačiam!

Sveikatą jis savo visai palydėjo 
Dėl šių rūpesnių, susgriaužimo širdies, 
Dėl kliūčių, statytų jo kilniai idėjai, 
Dėl stokos paramos, dėl tamsios ateities!

Šiandien minim mes mokyklos jubiliejų. 
Tad kelkim maldas į Kūrėją šviesos 
Ir Motiną mūsų, vargšų Užtarėją!
Pagalba Jų mus iš vargų paliuosuos!

Te Marianapolio jaunas skiepynas 
Gyvuoja ilgiausius, skaisčiausius metus! 
Te garbei jis DIEVO ir naudai tėvynės 
Išauga, pražydi ir neša vaisius!

Snaudulis.

KUN. DR. JONAS K.
NAVICKAS, M.I.C.

Bažnyčiai 300 metų
Laukžemės bažnyčiai šie

met sukanka 300 metų. Baž
nyčia statyta 1636 m. Baž
nyčia atrodo gerai, nors ir 
medinė, tik kiek apgriuvęs 
šventoriaus „zomotas”.

—o—
Prieštikybinė propaganda
Šiuo metu Sovietų Rusijoj 

yra 30 bedieviškų muziejų. 
Kasmet išleidžiama apie 80 
antireligiško turinio knygų. 
Prie šio skaičiaus reikia pri
skirti ir visus antireligiškus 
žurnalus ir laikraščius. Kaip 
bedievinimo propagandos va 
dai praneša, vien tik perei
tais metais Europoj ir Azijoj 
jie išplatino daugiau, kaip 11 
milijonų egzempliorių antire- 
ligiškų knygų.

Tačiau, kaip Rusijos be- 
dievintojai pripažįsta, žmo
nėse nėra didelio palankumo 
išsižadėti religijos.

—o— 
Tarptautinis katalikų gydy

tojų kongresas
Nuo gegužės 28 iki birže-

lio 2 d. Vienoje (Austrijoj) 
įvyko II tarptautinis katali
kų gydytojų kongresas (Šv. 
Luko Sąjungos), kuriam pir
mininkavo Jo Eminencija 
kard. Teodoras Innitzeris, 
Vienos arkivyskupas.

Pirmasis kongresas įvyko 
Briuselyje (Belgijoj) 1935 m. 
Šių metų kongresas pirmiau
sia gvildeno „eugenikos” 
problemą. Buvo sprendžiami 
taip pat „Gydytojų pagalbos 
misijose” reikalai ir smul- 
išnagrinėtas „tarptaut. orga
nizacijos statutas,” kuris tu
rės reguliuoti ateityje našes
nį ir glaudesnį visų narių 
bendradarbiavimą.

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti gavo iš Brazili
jos Stasio Šalūno įdomų laiš
ką. šalūnų šeima, kurią su
daro 4 žmonės, jau 10 metų 
gyvena Brazilijos negrų kai
me. Į artimiausią kultūros 
centrą yra apie 500 kilomet
rų. Per tą dešimtį metų 
jiems netekę skaityti jokio 
lietuviško laikraščio ir jie 
visai neturi supratimo, kas 
dabar darosi Lietuvoje. Tik!

Gyvenimas, lyg smarkiai 
tekanti upė, viską neša į už
miršties okeaną. Žmonės, lyg 
tie medžio gabalėliai, plaukia 
audringomis jo bangomis, be 
pasigailėjimo blaškomi, mai
šomi, skandinami. Tik labai 
retas gali pasidžiaugti suge
bąs laviruoti toj laikų sro
vėj. Tačiau yra ir tokių, ku
rie įriasi tos srovės paviršiu
mi užsibrėžta kryptimi, pa
jėgdami net kitiems kelią 
skinti ir, paskui save vedant, 
tos painios gyvenimo irkly- 
bos mokinti. Vienu iš tokių 
yra mūsų išeivijos židinio — 
Marianapolio Kolegijos — 
vienas steigėjų, jos rekto
rius kun. dr. Jonas Navickas. 
Šia proga, minint jo rekto- 
riavimo 10 metų sukaktį, 
pravartu pažvelgti į jo asme
nybę, susipažinti su sąlygo
mis, kuriose jis augo, forma
vosi, brendo. Iš paties gerb. 
rektoriaus išgauti tokias ži
nias daug kam tektų skaityti 
sau už garbę... Man teko nau 
dotis pašaliniais šaltiniais.

Kun. dr. J Navickas gimė 
paprūsėj, Virbalyj, 1895 m. 
sausio mėn. 2 d. Jono ir Onos 
(Vabaliūtės) Navickų, Ky
bartų valse, vaitų šeimoj. Bet 
netrukus tėvelis mirė, pa
likdamas Jonuką dievotos, 
švelnios mamytės priežiūroj. 
Jonukas iš pat kūdikystės 
parodė gabumų ir ypatingą 
palinkimą prie gamtos. Lais
vu nuo pamokų laiku jis pri
žiūri darželį ir sodną, jį gra
žiai sutvarko. Ir vėliau, ka
da lankęs Virbalio prad. mo
kyklą ir pasiruošęs privačiai, 
įstoja į Seinų vidurinę mo
kyklą (2-ją klasę), kada tik 
parvykdavo į tėviškę, jis vi
suomet triūsė sodne.

Iš Seinų persikėlęs į Vil
kaviškio gimnaziją J; Navic
kas prisideda prie mokslei
vių tautinio judėjimo, kuris 
čia buvo persimetęs iš Mari
jampolės gimnazijos. 1910 
m. pradžioj gimnazijoj susi
kuria slapta aušrininkų kuo
pa iš 15 asmenų, kurių skai
čiuje randame ir Joną Na
vicką, pasižymintį sumanu
mu ir įtakingumu. Čia jis pa
mato, kad sukurtoji gra
žiems tikslams draugija pla
tina laisvamanybę. Už tai 

įJonas su keletu katalikiškai 
mąstančių studentų išstoja 
iš aušrininkų ir suorganizuo
ja ateitininkų kuopelę su o- 
balsiu „Visą atnaujinti Kris
tuje.” Prie jos greit susi
spiečia apie 50 narių.

Jonas Navickas nutaria 
stot į Seinų Kunigų semina
riją. Bet kad gimnazijos di
rektorius jį buvo nužiūrėjęs 
ir laikė dideliu litvomanu, 
parašė tokias rekomendaci
jas gubernatoriui, kad šis 
netvirtino jo kandidatūros į 
seminariją Tik dėka vieno 
giminaičio užtarimo, kuris 
dirbo gubernatūroj, Jonas 
Navickas buvo priimtas į 
Seinų Kunigų seminariją. 
Bet ir čia lietuviškumui tir
pinti buvo kūrenamas kati-

visai atsitiktinai sužinoję 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti adresą, jie pa
rašė laišką, kuriame prašo 
jiems siųsti knygų, laikraš
čių ir lietuvių kalba vadovė
lių, nes augą jų šeimos vai
kai neturį iš ko lietuvių kal
bos mokytis. Negrų tarpe 
siaučia visokios ligos, gyve
nimas esąs labai sunkus: vi
si jie dirbą kavos plantacijo
je.

KUN. DR. JONAS K. NAVICKAS, M. I. C.

las, kurį maišė lenkų kleri- 
kai ir daugelis pačių kunigų 
profesorių; pasėkoj — Jonui 
Navickui pripažįstama gerk
lės nenormalumai. Nežiūrint, 
kad jis pataikauja reikalavi
mams ir rūpestingai gydosi, 
važinėdamas net pas garsius 
gydytojus į Karaliaučių ir 
Varšuvą, vienok seminarijos 
inspektorius vis rado prieka
bių. Tais metais Virbalyj pas 
kleb. kun. Saurusaitį viešėjo 
amerikietis kun. Bukavec- 
kas, kuris Joną paskatino 
vykt į Ameriką. Matydamas, 
kad savo tėvynėj vargu be
galės tikslo atsiekti, Jonas 
Navickas nutaria vykti į pla
tųjį pasaulį. 1913 m. jis at
vyksta į New Yorką ir apsi
stoja pas kun. J. šeštoką. Čia 
Katedros kolegijoj ima stu
dijuoti anglų kalbą. Čia jis 
greit įsimaišo į lietuvių vei
kimą, dalyvauja seimuose, 
veikia su vyčiais ir mokslei
viais. Jausdamas pašaukimą 
į vienuolių luomą, jis stoja 
į La Salett kongregaciją, 
Hartford, Conn. Po trumpo 
laiko jį1 randame studijuo
jant Šv. Marijos seminarijoj, 
Baltimore, Md., kurią 1918 
m. baigia męno bakalauro 
laipsniu ir tarp gabiausių 20 
studentų vadovybės pasiun
čiamas į Washingtono kat. 
universitetą, kurį 1919 m. 
baigia meno magistro laips
niu. Tų pačių metų rudenį 
pasiunčiamas į Friburgo uni
versitetą, Šveicarijoj. Čia jis 
susipažįsta su .studentais iš 
Lietuvos, su kuriais veikia, 
susispietę prie „Lituania” 
draugovės, kuriai Jonas Na
vickas sumaniai pirminin
kauja. Jo pastangomis įsigy
jama puiki vėliava, kurią ir 
dabar dar su pasigėrėjimu 
kun. dr. J. Navickas parodo 
svečiams. Tais metais Fri
burge lietuvių vardą gerai 
žinojo ir kitų tautų studen
tai.

1920 m. vasarą iš Friburgo 
par vyksta į Lietuvą ir čia, 
Virbalio bažnyčioj rugp. 22 
d. atlaiko pirmas iškilmingas 
šv. Mišias. Iš čia vėl grįžta į 
Friburgą ir 1922 m. liepos 25 
d. jam universitetas suteikia 
Šv. Teologijos daktaro laips
nį, su kuriuo jis vėl skrodžia 
vandenyną ir atvyksta į šią 
šalį savųjų tarpe skleisti 
Dievo mokslo, artimo ir tė
vynės meilės. Sunku rasti 
žmogų, kuris taip darniai, 
taip proporcingai mokėtų su
pinti tas dvi kilniausias ir

švenčiausias žmogaus idėjas, 
kaip moka kun. dr. J. Navic
kas.

Kun. dr. J. Navickas žino
jo, kad be pinigo nieko nega
lima nuveikti, be kitų para
mos ir pats mokyklos suolų 
nebūtų „blizginęs,” bet pats 
besimokydamas jau ėmė gal
voti apie steigimą mokyklos 
Amerikos lietuvių jaunimui 
auklėti. Laimingas pergalėji
mas visų ant jo gyvenimo 
kelio suraizgytų kliūčių, pa
skatina jį drąsiau žiūrėt rea
lybei į akis. Nors čia, vėl, pa- 
sipina gana žavus blizgutis, 
viliojantis į garbę, be vargo 
žadantis didelio žmogaus ti
tulą. Bet į jo jautrią sielą pa
sibeldžia pašaukimas ir kun. 
dr. J. Navickas jo paklausęs, 
sukaupia valią, atnaujina pa
siryžimą ir atvyksta dirbt 
išeivijai. Čia atvykęs 3 metų 
dirba pastoracijos darbą. Čia 
jis susidūrė su išeivijos gy
venimu ir galutinai įsitikino, 
kad be savo aukštosios mo
kyklos lietuvybė Amerikoj 
užsibaigs su senąja karta. 
Taigi duodamas rekolekcijas 
įvairiose kolonijose, jis susi
pažino su gražiausiu lietuvių 
jaunimu, iš kurio pasirinko 
sau mokinių ir pagelbininkų. 
Atvykdamas į Tėvų Marijo
nų vienuolyną 1925 m. rude
nį atsivežė ir būrį pasirinktų 
jaunuolių į naujokyną. Tai 
busimosios liet, kolegijos pir
mieji studentai ir busimieji 
pirmieji jos profesoriai. Ir 
1926 m., Amerikon atvykus 
Marijonų generolui a. a. ar
kivyskupui Jurgiui Matule
vičiui ir Provincijolui kun. 
prof. Pranui Bučiui, buvo į- 
steigta Lietuvių Bernačių 
Kolegija, kuri pradžioje pa
talpas gavo Hinsdale, Ill. 
marijonų naujokyne. Rekto
rium buvo paskirtas kun. dr. 
J. Navickas, kuris ir dabar 
garbingai ir sumaniai tas 
pareigas eina. Nugalėjęs vi
sas jam ir kolegijai stato
mas kliūtis, dideliu vargu ir 
savo sveikatos kaina įgijęs 
kolegijai puikiausią dvarą, 
patalpas ir pačią kolegiją iš
kėlęs į garbingą aukštumą. 
Šiandien daugelis ir priešų 
jam galvą Ifenkia, jo žodžio 
klauso. Šia proga tenka pa- 
linkėt kun. dr. J. Navickui 
geriausių sėkmių ir sveika
tos, kad jis dar ilgus ilgus 
metus mums šviestų savo 
pavyzdžiu ir auklėtų kilnius 
vadus mūs išeivijai.

K. Vilniškis.



Birželio 12 d., 1936 m.

Elizabeth, N. JIŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

HARTFORD, CONN.

Newark, N. J. Girdėjęs.

OMAHA, NEBR.
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Marianapolis
Waterbury, Conn
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dtimorę, Md.

Jau visi žinot, kad mūsų 
chorų rengiama dainų šven
tė birželio 21 d., Ukrainian 
Park Dark Lane, Linden, N.

NEW JERSEY PARAPIJI
NIŲ CHORŲ SĄJUNGOS 

ANTROJI ŠVENTĖ

kas. Stasys Lusas buvo vedė
ju Programa pilniausiai pa
sisekė.

pja Vaikelio Jėzau.' 
K Tretininkės, Mot 
junga, Parapijos chi 
Uos ir Mažosios 
Iš man įteikė laba 
įimto dolerių vertė 
fiį Nuo Amžinoj 
h draugijos gi

Kadanę ne visi, 
nariai galėjo dali 
rengtoje man ir ko 

{vičiui vakarienėje 
mano dėkingumo ž

i visus tegalėjo pasi

IŠ MŪSŲ VEIKIMO 
CENTRO

Pakviestieji į Tarybos 
suvažiavimą

Daug rasoms
Malonu pastebėti, k;

to busi/ laikraščiu si

Lietuviai Newarko čarterio 
minėjime

?že.io 5 d. įvyko „Kor- 
29 vakaras” mokyklos 
ai. Kortavimo vakarus 
±ia. Iš pinigų kortavi- 

mus, kurie apgavystes ir pik- 
•tumus sukelia tarp lošėjų, 
draudžia bažnyčia, bet para
pijos vieši kortavimai yra 
rimti ir nė kokių nervų nei 
vienam nesukelia. Nors žmo
nių nebuvo pilna salė, visgi 
pelno liko apie 60 dolerių.

Ėirž. 7 d. Šv. Trejybės 
šventėje laike Sumos kun. A. 
Dubinskas pasakė pamokslą, 
pritaikintą šiai didžiai šven
tei. šioji šventė mūs mintis 

' perkėlė į Lietuvos bažnyčią. 
Ten pamatydavom šv. Trejy
bės atvaizdą altoriuose; o 
kaip ramus, malonus tas pa
veikslas, apie kurį kūdikys
tėj iš katekizmo sužinojom, 
kaipo Dievą trijuose asme
nyse. Visą jaunystės gyveni
mą tas atvaizdas kalbėjo į 
gelmes mūsų sielos.

Nepaprastai didis pagarbi
nimas įvyko švenčiausios 
Panos Marijos: moterų, mer
ginų ir mergaičių procesijos 
atėjo iš diecezijos parapijų. 
Lietuvių Šv. Alfonso parapi
jos merginų dalyvavo tik 
trečdalis Nekalto Prasidėji
mo Panelės draugijos. Nors 
nedidelis buvo būrys lietu
vaičių, bet apvainikavo visą 

’ocesiją: ėjo paskiausia, 
ošdamos Šv. Panos Marijos 
svylą su Kūdikėliu ant 

ų gėlių soste. Visus žiū- 
us žavėjo lietuvaitės, 
mo būdo geltonplaukės, 

..karnai pasipuošę šiai pro- 
issijai Procesijoj dalyvavo 
arti 40 tūkstančių. Suėjus 
procesijai į Fifth Regiment 
didžiulę salę, buvo pamoks
iąs ir palaiminimas šv. Sa- 

’amentu.
Iš Lietuvos gauta laiš- 
akoma, kaimuose pani- 
ūkininkai streikuoja, 

’pus pjausto, susisiekimą 
liną. Prie ko prives kraš- 
11 o nepasitenkinimai? Kai- 
1 skęsta skolose, miestuo- 
ar prie viešų darbų darbo 

norą, o jei kurie ir gauna, tai 
pusę uždarbio turi pragert 
su dešimtininkais; kitaip 
darbo negauna. Kaikurie 
prašo nors senų drabužių 
prisiųst, sako, nuplyšę, nė į 
bažnyčią negali nueit.

Bandžiau vienam siųst, 
m muitinėj pareikalavo už- 
okot 25 litus. Žmogus, išsi
ėdęs, sugrąžino man, tai 

dar turėjau primokėt $1.32.
ai tau ir pagelba Lietuvos 
argšams.
— Federacijos skyriaus 

ištiųinkas gavo iš „Darbi- 
mko” V. Nagornoskio rašy- 
į knygutę „Vytis kanki

nys”; tik pusė šio veikalo 
tspausdinta. Ką nutars Fe- 

ijes skyrius, vėliau šu-

—o—
Iš lietuvių buv. karių veiklos

Man teko girdėti, kad lie
tuviai waterburieČiai buv. 
kariai ketina turėti didelę 
programą Flag Day metu. 
Tą dieną, rodos, birželio 14 d. 
Waterbury bus didelės iškil
mės, nes Elks klubas suteiks 
Sylvestro Stokes lietuvių po
stui naują vėliavą. Elks klu
bas kasmet teikia vieną nau
ją vėliavą, kuri kaštuoja apie 
100 dol., dovanai.

Miestas švęs sukaktuves
Birželio 20, 21 ir 22 dieno

mis Hartfordo miestas švęs 
300 metų įsisteigimo sukak
tuves. Taigi Hartfordo Vaiz
bos Butas (Chamber of 
Commerce) aną dieną kvie
tė per gerb. lietuvių kleboną 
kun. Joną Ambotą, kad ant 
Bushnell Memorial, Hartfor
de, dainuotų vieną kitą dai
nelę mūs lietuvių žvaigždė, 
New Yorko Metropolitan 
operos dalyvė, Ona Katkaus- 
kaitė.

Memorial diena Hartforde
.Čia buvo didelis paradas. 

Lietuvių daugelis išvažiavo. 
Buvo šv. Trejybės Vyrų Klu
bo išvažiavimas į lietuvių 
daržą, Glastonbury, Conn. 
Diena buvo šaltoka ir teko 
girdėti, kad oras kiek ir su
kliudė jų piknikui

----Q.

Pirmoji Šv. Komunija
Pereitą sekmadienį mūsų 

bažnyčioje buvo vaikučių 
pirmoji Komunija, kurią pri
ėmė iki 25 vaikučių. Gra
žiai buvo lietuvaičių seselių 
priruošti. Buvo popiet apvai
nikavimas Švenčiausios Pa
nelės Marijos stovylos. Laik
rašty „Courant” tilpo pa
veikslas. Bažnyčioje buvo 
daug žmonių, ir svečių net iš 
Nashua, New Hampshire, 
Worcester ir Waterbury.

—o—
Lietuvis šerifas

Hartford County vyriau
sias šerifas William Seymour 
išrinko sau naujus deputy 
šerifus. Jų tarpe ir vienas 
lietuvis Antanas Buddes, ku
ris veikia South Windsor. 
Ten gyvena nemažai lietuvių 
ūkininkų. Sveikiname mūsų 
Antaną ir linkime jam pasi
sekimo savo darbe, kurį tu
rės per tris metus.

—o—
Grįžo iš Washington©

Šiomis dienomis iš Wa
shington© grįžo lietuvaitė 
Albina Pečiukonytė su savo 
„chaperone” Mrs. George 
Rich (Rucevičiene). Jodvi 
nemažai turėjo linksmų ir įs
pūdingų valandų Washingto
ne.

Švento Vardo Draugijos me- 
Gommimioa Breakfast’
’eitą sekmadienį lietu

vių šv. Juozapo parap. Šv. 
Vardo Draugystė turėjo savo 
metinius bendrus Komunijos 
pusryčius. Kun. Vaškevičius 
buvo svečias kalbėtojas iš 
Thompson, Conn. Kalbėjo ir 
sekantieji: kunigai Valantie- 
jus, Gradockas ir Gaurons- 
kas. Paskui dr. Hill (Aukš- 
tukalms) ir Juozas Vitkaus-

—o— 
t Išvažiavo

Kun. Antanas Plikimas, 
kuris buvo parvažiavęs ke
lioms savaitėms pas saviš
kius Hartforde, jau grįžo į1 
Beaufort, S. C., 
valdo 4 parapijas.

NEW HAVEN, CONN.

Gegužės 24 d., p. V. Nor
kūno sumanymu ir M. S. 35 
kp. narėms pritariant, su
rengtas pagerbtuvių bankie- 
tas p-lei M. Jokūbaitei už jos 
darbuotę šiai kolonijai. P-lę

M. Jokūbaitė yra gabi kalbė
toja, rašytoja ir žinoma ka
talikų veikėja, ji yra pavyz- 
dis visiems, o ypač jauni
mui. Rengimui baliaus buvo 
šeimininkės: p-lė O. Norkū- 
naitė, Baržinskienė, E. Ykš- 
tienė, O. Maskienė, O. Kvar- 
tejienė ir kt.

Programa prasidėjo 5:30 
vai. po pietų. Svečių buvo a- 
pie 250.

Dovanų nupirkta graži 
„deska” ir įteikta pinigais.

P. V. Norkūnas atidarė 
programą ir perstatė toast- 
masteriu gerb. kleb. kun. V. 
P. Karkauską. Buvo daug 
sveikinimų nuo svečių ir vie
tinių. Dalyvavo kleb. kun. 
Kazlauskas ir kun. Gredec- 
kis. Buvo svečių iš Hartfor
do, Worcesterio, Branfordo. 
Visi buvo užganėdinti puikia 
vakariene.

Po vakarienės sekė šokiai.
Valio mūsų Mariutė!

Pas.

Apaštalystės D-jos balius 
buvo negausus, bet stebėti
nai daug pelno liko, net 102 
doleriai. Komitetai taria šir
dingą ačiū visiems atsilan
kiusiems ir rėmėjams.

—o
Moterys veikia

Birželio 14 d. parapijos sa
lėj Šv. Rožančiaus D-ja ren
gia balių. Pradžia 4 vai. Bus 
kortų lošimas ir šiaip pa- 
marginimų. Šokiai nuo 7:30 
vai. vakaro. Pelnas parapi
jai. Komitetas kviečia gau
singai dalyvauti.

—o—
Sodaliečių balius

Sodalietės rengia balių 
birželio 13 d. parapijos salėj. 
Jos kviečia visuomenę į šį 
parengimą, kad parėmus jų 
draugijėlę. . ' Zilnelis.

tuvos Himnu. Ši programa 
buvo tikrai graži ir pasiliks 
ilgai atminčiai.

Be to, mažų mergaičių bū
rys pašoko lietuvišką sukti
nį. Reikia pagirti motinas, 
kurios pasistengė savo mer
gaites gražiai parengti.
Visų šešių tautų programos 

buvo gražios, bet rusai už 
savo chorą, kurį buvo pasi
kvietę, turėjo mokėti 75 dol., 
o . vokiečiai už orkestrą — net 
135 dol. Bet lietuviai apsiėjo 
su savo vietiniu choru ir pa
prastu orkestru.

Programai pasibaigus, vie
nas mūsų puikus biznierius 
— p. V. Boreika — visus da
lyvius pakvietė į savo puoš
nius rūmus So. Orange, N. J. 
ir gražiai pavaišino. Svečiai 
skirstydamiesi reiškė jam 
širdingos padėkos. Garbė 
tau, geras tautieti, kad tavo 
puikiuose namuose yra vieta 
svečiams.

Malonūs svečiai
Jau kelios dienos praslin

ko po atsilankymo dr. Juozo 
Leimono ir adv. Juozo Lauč- 
kos. Jų kalbos ilgai pasiliks 
žmonių atmintyje.

Dr. Leimonas tikrai suža
vėjo visų klausytojų širdis ir 
uždegė jose didesnę Dievo, 
artimo ir brangios tėvynės 
meilę.

—joi—
Novena į šv. Antaną

Kaip kasmet, turėsime no- 
veną į šv. Antaną nuo birže
lio 5 d. iki 13 d. Mūsų žmo- 
nęs turi didelio pamaldumo į 
šv. Antaną. Turbut, šis šven
tasis ir padeda taip mažai ir 
tolimai lietuvių kolonijai pa
laikyti savo bažnytėlę, mo
kyklą, katalikiškas draugi
jas ir daug kitų dalykų.

Seselių dovana
Šv. Klaros seselės Omahos 

mieste, kad ir pačios didelia
me neturte gyvendamos, pa
sigailėjo ir mūsų mažos pa
rapijėlės. Klebonui papra
šius, šios seselės padirbo 
mums vieną naują kapą ir 
vieną žalią, o kitą raudoną 
arnotą. Jos neėmė nei vieno 
cento už tai. Iš tikrųjų, tai 
yra didelė auka ypač tų sese
lių, kurios pačios ne kartą 
neturi ką valgyti.

Atvažiuoja lošėjai iš 
Sioux City

Birželio 21 dieną, po vado
vyste klebono kun. Jurgio 
Čėsnos, žada pas mus atvyk
ti Sioux City jaunimas ir su
vaidinti laibai puikų veikalą. 
Musų žmonės žino, ką Sioux 
City jaunimas gali padaryti. 
Dėl to nekantriai laukia tos 
dienos.

—o—
Nori parduoti biznio namą

Gerai lietuvių apgyventoje 
vietoje norima parduoti gra
žų ir didelį biznio namą. Tas 
namas labai tiktų bučerniai. 
Namas parduodamas dėl sa
vininko senatvės. Kas nori 
būti sveikas, ilgai gyventi ir 
gerą biznį turėti, tegul krei
piasi raštu arba asmeniškai 
į Juozą Verbickį (5412 So

kur jisai 32 St., Omaha, Nebr.).
Galima tikėti ar ne, bet 

prieš 3 metus pribuvo čia 
žmogus iš pačių rytų (Conn, 
valstybės), nusipirko namą 
už $1600.00. Jis aptaisė iš 
lauko ir vidaus, o dabar gau
na $38 rendos . kas mėnuo. 
Tokia proga laukia ne vieno 
lietuvio Omahoje.

i Vietinis.

Gegužės 26 d. Newarko ir 
apylinkės lietuvių vakaras 
Mosque Theatre gražiai pa
vyko. Žmonių buvo per tūk
stantį. Tai iš 6 tautų vaka
rų Newarko čarterio šimt
mečiui paminėti lietuvių bu
vo gausingiausias savo daly
viais.

Programą atidarė p. V. 
Ambrozevičius, kuris persta
tė konsulą p. P. Daužvardį 
pakalbėti.

Šv. Cecilijos choras, ved. 
muz. A. Stanišausko, pasiro
dė scenoj su 60 dainininkų, 
sudainuodami ištrauką iš 
operetės „Švarkas ir Mili
nė.”' Mergaitės buvo pasi
puošę lietuviškais • rūbais. 
Visas choras gražiai apsi
rengęs ir gražiai dainavo; 
tiesa, kaikur orkestras ausis 
kurtino.

Solistas p. A. Banys pas 
mus pasirodė pirmą kartą. 
Jį publiką sutiko labai gra
žiai. Visos dainos išėjo labai 
gražiai; jam akompanavo 
komp. J. Žilevičius.

P. A. Raišys, smuikinin
kas1, parodė savo gražią tech
niką ir gabumus. Jam akom
panavo A. Šidlauskas.

Buvusi Lietuvos operos so
listė p. EI. Mickūnaitė pasi
rodė scenoj kaip operos ka
ralaitė, balsas labai gražus, 
žodžiai aiškūs, veidas links
mas, žmonės nenorėjo nuo 
scenos paleisti. Jai akompa
navo J. Mickūnas.

Simfonijos orkestras su
griežė gražų p. J. Žilevičiaus 
veikalą „Nuometas,” „Per 
šilelį jojau.”' Kiek ten gražu
mo ir lietuviškumo, liaudies 
meno gražumo; manau, to
kius veikalus tankiau reikia 
parodyti, tegul jie nerūdyja 
kur paslėpti.

O ką kalbėti apie mūsų 
muzikų vargoninkų Ansam
blį, kuris užsirekomendavo, 
kaip profesijonalų daininkų 
grupė. Visi buvo pasipuošę 
kaip vienas, o kai užtraukė 
„Lietuva brangi,” tai tikrai 
man net ašaros veidais nu
riedėjo. O „Močiute mano” 
— kas tos dainos gražumą 
aprašytų, tai reikia tikro 
poeto. Visos dainos išėjo la
bai gražiai ir harmoningai, 
su crescendo, fortisimo ir 
pianisimo. Ansambliui vado
vauja komp. J. Žilevičius, 
kuris tikrai moka ir žino, ko 
jiems reikia ir ką galima su
rasti.

Baigiant programą, šv. Ce
cilijos choras, ved. muz. A. 
Stanišausko, sudainavo dar 
keletą dainų ir baigė su Lie-

Jaunimo komisija ir visų 
parapijų chorai rengiasi 
prie vietos gražios dainų 
šventės. Tenai bus labai gra
ži programa, susidedanti iš 
chorų dainų. Apie 300 choro 
daininkų trauks lietuvišką 
dainą, kur ir tamsta galėsi 
kartu užtraukti „Kas suba- 
tos vakarėlį, oi, oi, oi, Pyiliau 
rūtų vainikėlį”’ ir 1.1.

Chorų vadai stropiai ruo
šiasi prie programos, kad iš
eitų dainos ko gražiausiai. 
Jungtiniu choru vadovaus 
komp. J. Žilevičius. Šių para
pijų chorai dalyvauja: Šv. 
Cecilijos iš Patersono, ved. 
muz. V. Yusto, Šv. Onos iš 
Jersey City, ved. muz. A. 
Kaminsko, Birutės choras iš 
Linden, ved. muz. Stanišaus- 
ko, S. D. Motinos iš Harriso- 
no ir Kearny, ved. muz. P. 
Hodelio, šv. Cecilijos choras 
iš Newarko, ved. muz. A. 
Stanišausko, Šv. Petro ir Po
vilo iš Elizabeth, ved. komp. 
J. Žilevičiaus.

Mums tik lieka, kad visi 
apylinkės lietuviai tą dieną 
suvažiuotų ir paremtų tą mil 
žinišką jaunimo parengimą. 
Pasirodykim, kad mes esame 
' ietuviai ir mylime savo jau
nimą ne tik žodžiu, bet ir sa
vo atsilankymu.

Tad, tėveliai ir mamytės, 
neapleiskite tos dienos, o vi
si dalyvaukite su jaunimu 
Linden, N. J. •

Programa prasidės 5 vai., 
sportas — 6 vai., o šokiai 
bus nuo 2 vai. po pietų. Už 
pasižymėjimus sporte bus 
duodamos dovanos; jauni
mas ir suaugesni galės čia 
parodyti savo gabumus.

Žinantis.

Pradžioje birželio mėnesio 
Marianapolio Kolegija minė
jo savo dešimties metų gyva
vimo ir josios vedėjas, kun. 
dr. J. Navickas, savo rekto- 
riavimo dešimties metų su
kaktį Ši sukaktis buvo labai 
gražiai atžymėta.

Birželio 3 d. kolegijos stu
dentai, vieni be svečių, turė
jo t iškilmes. Buvo paruošti 
puikūs pietūs. Salė išpuošta. 
Visi studentai ir profesoriai 
pasipuošę įvairiomis spal
vuotomis kepurėmis. Pietų

metu pasakyta daug kalbų. 
Kalbėjo po vieną studentą 
nuo kiekvieno skyriaus: 1 

. sk. — Jonas Klebauskas
(Scranton, Pa.), 2 sk. — Be
nediktas Čėsna (Chicago, 
Ill.), 3 sk. — Jonas Pusčius 
(Athol, Mass.), 4. sk. — Ju
lius Stankus (New York), 5 
sk. — Stasys Grafas (Pitts
burgh, Pa.) ir 6 sk. — Anta
nas Bambalas (Chicago, BĮ.). 
Kalbų vedėju buvo Juozas 
Mekšraitis (Minersville, 
Pa.). Fakulteto vardu kalbė
jo kun. A. Būblys. Pietums 
baigianties studentai sušuko 
savo gerajam Kunigui Rek
toriui galingą valio!

Rytojaus dieną, birželio 4 
d. buvo svečių priėmimas. 
Dešimtą valandą buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos. 
Mišias atnašavo patsai gerb. 
Kun. Rektorius, asistuojant 
kun. Jonui Balkūnui (Mas- 
peth, N. Y.) ir kun. Juozui 
Aleksiūnui (Brooklyn, N. 
Y.). Atitinkamą iškilmėms 
pamokslą pasakė gerb. kun. 
Kazimieras Urbonavičius. Pa 
maldų metu be studentų cho
ro, solo pagiedojo muzikas 
Rafolas Juška (Boston, 
Mass.) ir klerikas Tarnas 
Poška, tą rytą atvykęs iš T. 
T. Marijonų seminarijos, 
Hinsdale, Ill.

Dvyliktą valandą svečiai 
pakviesti pietų. Didžioji pui
kiai išpuošta salė buvo pilna 
svečių. Čia buvo beveik visi 
Naujosios Anglijos Provinci
jos kunigai, daugelis inteli
gentų, kolegijos mokytojai. 
Per pietus pasakyta daug 
kalbų. Perskaityta dauk svei 
kinimų laiškais, telegramo
mis; nemaža telegramų buvo 
iš Lietuvos atsiųstų. Iškilmių 
vedėju buvo kolegijos profe
sorius, vienas Kunigo Rekto
riaus pirmųjų mokinių, kun. 
Juozas Vaškevičius.

Kadangi būta daug gar
bingų svečių, tai ir kalbų pa
sakyta nemaža. Visi kalbėto
jai, Amerikos Lietuvių Kole
gijos prieteliai ir rėmėjai, 
konstatavo didelę mokslo į- 
staigos pažangą, josios ver
tę mūsų visuomenei ir linkė
jo Tėvams Marijonams ir y- 
patingai josios Kun. Rekto
riui ilgiausių metų dirbti tą 
gražų darbą ir toliau, reikš
dami vilties, jog ši įstaiga 
tikrai atsieks savo tikslo, 
kuriam buvo įsteigta, nes 
jau ir dabar rodo gražių vai
sių, būtent — pagamins vi
suomenei gerų vadų, kurie 
prisidės prie išlaikymo tikė
jimo ir tautinės sąmonės A- 
merikos Lietuvoje.

Čia užteks suminėti tiktai 
kalbėtojų vardai; užimtų 
perdaug vietos pakartoti tas 
gražias mintis gerbiamųjų 
kalbėtojų pareikštas. Kalbė
jo Kunigų Vienybės pirmi
ninkas gerb. kun. K. Urbona
vičius iš Kmitvillo; Studentų 
ir Profesijonalų Sąjungos 
garbės pirm, advokatas p. 
Antanas Milleris iš Worces
ter, Mass., LDS. Dvasios Va
das kun. Pranas Virmauskis 
iš Boston, Mass., LDS. pirm, 
kun. Jonas Švagždys iš 
Brockton, Mass., Studentų ir 
Prof. Sąjungos Dvasios Va
das kun. Jonas Balkūnas iš 
Maspeth, N. Y., „Blaivybės 
Dirvos” redaktorius kun. 
Pranas Juškaitis iš Cam
bridge, Mass. Toliau savo žo
dį tarė visa eilė garbingų 
dvasios vadų, kaip štai kun. 
Jonas Ambotas iš Hartford, 
Conn., kun. Augustinas Pet
raitis iš Worcester, Mass., 
kun. Pranas Juras iš Law
rence, Mass., kun. Juozas Va- 
lantiejus iš Waterbury, 
Conn., kun. Konstantinas Va-

sys iš Worcester, Mass., kun. 
Pranas Strakauskas iš Lo
well, Mass., kun. Pius Jurai, 
tis iš Athol, Mass., kun. Juo. 
zas Aleksiūnas įš Brooklyn, 
N. Y. Fakulteto vardu kai. 
bėjo dr. Juozas Rimavičius 
ir TT. Marijonų vardu kun. 
Aleksandras Būblys.

Ir tiktai dėl stokos laiko 
neteko daugeliui gerb. svečiu 
pareikšti viešai savo genu 
linkėjimus ir gražias mintis, 
Antra, kadangi tai išpuolė 
prieš pirmąjį mėnesio penk. 
tadienį, tai daugelis kunigų 
turėjo skubėti namo išpažin. 
čių klausyti. Po pietų stu. 
dentai turėjo sviediniu žai- 
dimą. Svečiai praleido sma- 
giai gražų popietį gražiame 
kolegijos parke. \
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Šių metų birželio 30 d., 
Morrison viešbuty, Chicago, 
Ill., įvyks labai svarbus A- 
merikos Lietuvių R. K. Fede
racijos suvažiavimas. Į su
važiavimą laiškais yra pa
kviesti šie Tarybos nariai: 
kun. J. Švagždys, dr. A. Ra- 
tauskas, kun. Ig. Albavičius, 
kun. J. Balkūnas, kun. Pr. 
Juras, kun. J. Čepukaitis, A. 
Kneižys, A. Mažeika, L. Ši
mutis (jie visi yra Federaci
jos centro valdybos nariai); 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
Pr, Juras (Kunigų Vienybė); 
kun. J. Kasakaitis, J. B. Ša- 
liūnas (LRKSA.); K. Rač- 
kienė, O. Dobrovolskienė 
(Moterų Sąjunga); kun. J. 
Švagždys, A. Kneižys (L. D. 
S.); kun. A. švedas, V. Bla- 
veckas (Blaivininkų Sąjun
gos) ; A. Bacevičius, P. Fabi- 
jonaitis (Labdarių Sąjun- i 
gos); A. Mažeika, M. Petrai- 
tienė (L. Vyčių); J. Č. Mor
kūnas, J. Neverauskas (Am. 
Kat. Stud, ir Prof, organiza
cijos) ; Juozas Kudirka ir N. 
Kulys (Vargoninkų Sąjun- I kau sau už pareigą v 
gos ); A. Nausėdienė, M. Gu- dėkoti už brangias 
rinskaitė (šv. Kazimiero A- w suteiktas mam 
kademijos Rėmėjų Dr-jos); ienio proga, 
kun. K. Urbonavičius, M. Zu- | Gyvojo Rožančiau 
jus, K. Vilniškis, A. Mansta- Į 
vičius, S. Sakalienė, L. šimu
tis, A. Pocius (redaktoriai); 
Ig. Sakalas, B. Kazlauskas 
(Chicagos Federacijas aps.)’; 
A. Tamkevičia, A. Pileckis 
(Pittsburgh© Federacijos 
apskr.); kun. N. Pakalnis, V. • 
Žalnieraitis (New Yorko Fe- į 
deracijos apskr.); Naujosios 
Anglijos ir Philadelphijos 
Fed. apskričių pirmininkams 
ir sekretoriams taip pat iš- 
siųsta laiškai, tačiau jų var- I 
dų centras neturi. Laukiama 
susidarant Federacijos ap
skrities Connecticut ir Mi
chigan valstybėse, kad ir jų 
lietuviai katalikai galėtų bū
ti atstovaujami Tarybos su
važiavime.

Tos tai organizacijos, su- 
lyg Federacijos konstituci
jos, sudaro Amerikos Lietu- < 
vių Katalikų Tarybą ir visi 
;ų pirmininkai ir sekretoriai 
I Moterų Sąjunga turi išrin- j 
kusi spec’ales atstoves į Ta- | 
rybą) yra pakviesti į svarbų- I 
jį ir reikšmingąjį suvažiavi
mą.

Suvažiavime dalyvaus ir j. 
svečiai iš Lietuvos: dr. J 
Leimonas, kan. F. Kemėšis, 
kun. prof. Ražaitis ir p. V., 
Uždavinys.

ALRKF. Sekretorijatas, 
2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, Ill.
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SVARBUS SUSIRINKIMAS

PADĖKAMASPETH. L. I.

VIEŠA PADĖKA

šv. Jurgio Pararp. Karai. Angelų Parap

APREIŠKIMO PARAPIJA

LIEPOS

$200.00 $200.00Dovanų

Maspetho studentų kuope
lė nors nežymiai, bet veikia.

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
rengia pirmą išvažiavimą į

IŠ DARIAUS-GIRĖNO
FONDO VEIKIMO

vyks rugpiūčio 19 d. š. m. 
Bene bus vienintelis seimas 
šiais metais Brooklyne, kuris 
žada būti labai iškilmingas 
savo parengimais.

ŪSŲ VEIKIMO 
CENTRO

mas 10 dolerių tą pačią die
ną. Malonėkit visos narės 
sugrąžinti laimėjimo knygu
tes.

stieji j Tarybos 
įvažiavimą

A. J. Mažeika,
Fondo sekr.

Klasčiaus Clinton Park
Betts Ir Maspeth Avenues, 

Maspeth, L. I., N. Y.

IŠVAŽIAVIMAS Į FOREST 
PARKĄ

nariai 15 minučių prieš 9 v. 
susirinktų į salę.

J. Mykolaitis.

Subatoj, June 13 Birželio 
1936

Pradžia 2 vai. po pietų

Birželio 12 d., 1936 m.
Worcester, Mass., kun. 
Strakauskas iš U 
iss., kun. Pius Jurai, 
hoi, Mass., kun. Juo. 
ksiūnas įš Brooklyn, 
Fakulteto vardu kai. 
*. Juozas Rimavičius 
[arijonų vardu kuu, 
iras Būblys.
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Daug rašoma ir kalbamą

Malonu pastebėti, kad vė
liausiu laiku tai vieno, tai ki
to mūsų laikraščių skiltyse 
gvildenama jaunimo klausi
mas. Visi žinome, kad Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse 
esama gražaus augančio ir 
bręstančio jaunimo. Lietu
viškas jaunimas bendrai do
ras ir sveikas. Daug mūsų 
jaunimo eina mokslus. Mes 
savo jaunimu tikrai galėtu
me didžiuotis, jeigu vadai 
sukrustų prisidėti prie jauni
mo organizavimo. Laikraš
čiuose aimanuojama ir sten
giamasi įtikinti, kad jauni
mas privalo mokėti savo tė
vų kalbos, jeigu norima jau
nimą išlaikyti naudingu lie
tuviškam veikimui. Bet vis
tik rašoma ir kalbama, gi 
praktikoje mažai kas veikia
ma jaunimo srityje. Kiek 
mums teko matyti jaunuolių 
dalyvaujaunčių Federacijos
Apskričio posėdžiuose, — vi- voti, ar nebūtų kartais išmin 
si jie kupini idealų ir tik dai
rosi, kas jiem duotų inicia
tyvos. Netiesa, kad jaunimas 
vengia lietuviškai kalbėti. 
Posėdžiuose jaunimas įsidrą
sina ir lietuviškai kalba. Gi 
jeigu negali reikšti lietuviš
kai kokios nors sunkesnės 
minties, mandagiai pasipra
šo leisti jam kalbėti anglų 
kalba. Jaunimas vieno daly
ko nepakenčia, tai varžymo, 
arba cariško elgimosi su 
juo. Vieną kartą posėdy bu
vo bandoma pravesti visais 
atžvilgiais pageidaujamas nu 
tarimas, bet netaktingai, su 
užsipuolimais ir diktavimu.

Laikys iškilmingas Mišias
Kun. Pinkus, kurio primi- 

cija buvo pereitą sekmadie
nį, antras iškilmingas šv. Mi
šias laikys šį sekmad., birže
lio 14 d. Šv. Jurgio bažnyčioj 
(207 York St., Brooklyn, N. 
Y.) 11 vai. rytą.

Jaunimas susierzino ir pra
dėjo tąjį būdą nutarimų va
dinti „carišku.”'

Jau laikas visiems arčiau 
eiti prie jaunimo, stengtis 
pažinti jojo būdą ir duoti 
jaunimui suprasti, kad jam 
norima tik pagelbėti ir kad 
jojo eilė jau netoli užimti
vadovavimo vietą visose mū-, Forest parką birželio 14 d. 
sų organizacijose. Lai visi 1 vai. po pietų. Kviečiam vi- 
veikėjai, kuriems tikrai rūpi sus atsilankyti, bus laimėji- 
lietuviška jaunimo ateitis, 
dirba ir vyčiuose ir visose ki
tose jaunimo draugijose bei 
klubuose, kalbindami juosius 
prisidėti prie Federacijos.

—o—

Reikia susirasti geros prie
monės tikslui atsiekti

Yra visuomenininkų, ku
riems atrodo, kad jaunimą 
suburti po esamos Federaci
jos globa nebus galima, nes 
vistik jie nesijaus kaip na
mie. Gal reiktų tikrai pagal-

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, birželio 17 
d., 8 vai. vakare, Apr. Pan. 
Šv. salėj. Malonėkit visos da
lyvauti. Rast.

3$ a r-.
V

į:

Jv* 4A* t. V JJ
v
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Apreiškimo Pan. Šv. par. klebono gerb. kun. N. Pakalnio ir kun. J. Kartavičiaus pagerbtuvių vakarienė, įvykusi š. m. 
gegužės 31 d. Prie garbės stalo matome celebrantus, svečius — kunigus ir rengimo komitetą.

tinga ir praktiška tverti at
skirai vien mūsų katalikiško 
jaunimo Federaciją, kuri, ži
noma, būtų kontakte su mū
sų jau esama Federacija. Čia 
reiktų, taip sakant, surasti 
raktą, su kuriuo būtų gali
ma prieiti prie jaunimo šir
dies ir tada gal visas mūsų 
jaunimas užsiliepsnotų ir 
pradėtų gražiai veikti vieny
bėje prie išmintingo vadova
vimo. Pravartu visiems gal
voti ir posėdžiuose svarstyti 
sykiu su jaunimo atstovais 
apie priemonių susiradimą, 
kad būtų galima praktiškai 
veikti jaunimo gerovei.

Visi ruošiasi ekskursijai

Birželio 21 d. bus didelė 
šventė maspethiečiams. Visi 
ruošiasi ekskursijai. Komite
tai darbininkai dirba — kru
ta, pardavinėja tikietus. Virš 
1200 žmonių, manoma, va
žiuos iš šios vienos parapi
jos. Pamaldos tą sekmadienį 
bažnyčioje bus: 7, 8:30 ir 10 
vai., kad duoti progos iškalu- 
syti šv. Mišių. Ekskursijos 
tikietai parsiduoda prie baž
nyčios durų ir pas komiteto 
narius.

Birželio 16 d. turės susirin
kimą ir rinks delegatus į stu
dentų seimą, kuris įvyks Ma- 
rianapolyje liepos 7 — 8 d.d. 
Nauji nariai į kuopą gali į- 
stoti šiame susirinkime.

—o—
Žinutes

— Dabar Maspethe sve
čiuojasi kun. V. Bakūnas.

— Pirmą Komuniją vaiku
čiai iškilmingai priims šį sek 
madienį per 8:30 vai. Mišias.

— Šiemet vėl vienuolės 
pranciškietės mokys vasaros 
mokykloje vaikus lietuvių 
kalbos.

— Lietuvių Dienos — lie
pos 4 d. — programa prasi
dės pamaldomis Maspetho Maspeth, N. Y. Tai viskas į- 
bažnyčioje 11 vai. ryto.

— Šį sekjnadienį susituoks 
Genrikas G. Žvirblis su Ane
le Andriuškaite.

Jubiliejinis seimas

Šiemet sueina 25 metai, 
kaip susitvėrė Vargoninkų 
Sąjunga. Šios Sąjungos tiks
las visiems yra aiškus. Bė
gyje 25 metų Vargon. Sąjun
ga yra daug gražių darbų 
nuveikus tautos ir Bažnyčios 
gerovei lietuvių išeivijoj. 
Pilačiau apie tai bus pagvil
denta kitą kartą.

Šis jubiliejinis seimas 
šiais metais įvyks Brooklyn, 
N. Y. šv. Jurgio par. Iškil
mingos pamaldos bus 10 vai. 
ryte vifšminėtoj bažnyčioj. 
Posėdžiai bus laikomi para
pijos salėj. Puikus koncer
tas, šokiai ir poseiminė va
karienė Klasčiaus salėse,

Kadangi ne visi draugijų 
nariai galėjo dalyvauti su
rengtoje man ir kun. Karta- 
vičiui vakarienėje ir dėlto 
mano dėkingumo žodžiai ne 
visus tegalėjo pasiekti, lai
kau sau už pareigą viešai pa
dėkoti už brangias dovanas 
man suteiktas mano varda
dienio proga.

Gyvojo Rožančiaus drau
gija Vaikelio Jėzaus draugi
ja, Tretininkės, Moterų Są
junga, Parapijos choras, Di
džiosios ir Mažosios sodalie- 
tės man įteikė labai gražų 
šimto dolerių vertės laikro
dėlį. Nuo Amžinojo Rožan
čiaus draugijos gavau gra
žią, šimto dolerių vertės ka
pą, kurią pavedu bažnyčiai. 
L. Vyčių 41 Vytauto kuopa 
įteikė gražų modernišką ra- 
šomąjam stalui laikrodį. Pa
rapijos parengimų komite
tas, kurs rūpinos vakarienės 
surengimu dar nuo savęs į- 
teikė man piniginę dovaną. 
Nepamiršo manęs ir savo 
maldose Gyvojo, Amžinojoj o 
ir Tretininkių draugijos, ku
rios užprašė keletą mišių (515 Crescent St.), šliūbas 
mano intencija. Mūsų para- bus 4:15 vai. p. p. Apreiški- 
pijos mokyklos mokiniai ir m0 parap. bažnyčioj. Vestu- 
seserys mokytojos suruošė vįų puota įvyks pas jauno- 
programą mane pasveikinti sįos tetą, p. Paražinskienę, 
ir, be to, įteikė brangių do- 454 Crescent St., Brooklyne.

vanų. Aš nesurandu tinkamų 
žodžių savo dėkingumą pa
reikšti kaip draugijoms, taip 
ir pavieniams mano priete- 
liams už dovanas ir linkėji
mus. Prašau priimti mano 
nuoširdžiausią padėką. Nie
kad, o niekad nepamiršiu vi
sų Tamstų geros širdies ir 
man palankumo. Rodydami 
man nuoširdaus mano dar
bams pritarimo, priduodate 
dar daugiau energijos dirbti 
uoliau Tamstų tarpe.

Amžinai dėkingas
Kun. Norbertas Pakalnis.

Dievo Kūno procesija

Šiais metais Dievo Kūno 
procesija bus, kaip ir pernai, 
gatvėmis: Clinton Ave., 
Remsen Place, Perry Ave., ir 
Willow Ave. Altorius pa
puoš: Adomaičiai, Šimkai ir 
Niedzinskai prie savo namų. 
Procesijoj dalyvaus draugi
jos su vėliavomis, choras, ir 
pirmos Komunijos klasės vai 
kučiai. Maspethe Dievo Kū
no šventė apvaikščiojama, 
kaip Lietuvoje. Kita procesi
ja bus bažnyčioje Dievo Kū
no oktavos užbaigoje — birž. 
18 d., vakare. Procesija šį 
sekmadienį bus tuoj po Su
mos, kuri bus 11 vai.

—o—
Studentai veikia

Apreišk. parap. Šv. Vardo 
D-ja sekmadienį, birželio 14 
d. per 8 vai. Mišias priims 
bendrai šv. Komuniją. Po 
Mišių parap. salėj turės pus
ryčius. Nariai prašomi gau
singai dalyvauti.

Apsiveda
Antanas Smetona (Lietu

voj kilęs iš N. Levaniškių k., 
Traupio valse.), prieš metus 
atvykęs iš Brocktono į Brook 
lyną, šį sekmadienį1 apsiveda 
su Elzbieta Jokūbauskaite

Visi rengiasi važiuoti

Parapijų ekskursija lai
vais, kuri įvyks birželio 21 d., 
visi parapijonai rengiasi va
žiuoti. Dabar tik ir kalba a- 
pie parapijų ekskursiją lai
vais. Tikietus reikia įsigyti 
iš anksto, nes jų gali ir pri
trūkti. Na, ir nestebėtina, 
juk važiuos keletas tūkstan
čių žmonių. Mišios bus tą die 
ną mūsų bažnyčioje 6, 7 ir 8 
vai. paskutinės, kad davus 
progos žmonėms sugrįžti na
mo. Laivai išplaukia 9:30 v. 
ryte iš Metropolitan Avė., 
Brooklyne.

SUSIRINKIMAS t ,
Karai. Angelų parapijos 

Sodaliečių mėnesinis susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 18 d. 8 vai. vakare. 
Prašome visų narių dalyvau
ti, nes bus labai svarbių da
lykų apsvarstyta. A. V.

Bendra Komunija

Šį sekmadienį, birželio 14 
d. per 9 vai. Mišias Šv. Var
do draugija eina bendrai prie 
šv. Komunijos. Labai būtų 
gražu, kad visi nariai daly
vautų. Primenama, kad visi

Širdingai .dėkojame gerb. 
kleb. kun. Juozui Aleksiūnui 
už atlaikymą šv. Mišių ir at
naujinimą šliūbo. Taipogi dė 
ko j am kunigams Jonui Lau- 
rynaičiui ir svečiui kun. Ba- 
kanui už asistavimą, ir p. P. 
Dulkei, chorui už gražų pa
giedosimą, panelei Jonavy- 
čiūteL už solę. Širdingai dė
kojame moterims už bukietą, 
bendrą šv. Komuniją ir mal
das, giminėms ir visiems 
žmonėms, dalyvavusiems baž 
nyčioje šventose Mišiose.

Už surengimą mums su
kakties dėkojame T. Klimie- 
nei, B. Adomaitienei, M. 
Maknavičienei, M. Dulkienei, 
M. Vizbarienei ir kitoms, ku
rių vardų neteko sužinoti. 
Dėkojame kunigams J. Alek
siūnui, . J. Balkūnui, J. Lau- 
rynaičiui ir . P. Lekešiui už 
gražias kalbas, p. Dulkei ir 
jo sūnams ir dukterei už1 
gražią programą, p-lei Star- 
kaitei už solo ir mūsų dukte
rims Antosei ir Julei už gra
žias daineles ir linkėjimus; 
Albinui, Antanui ir Vincukui 
už gražius sveikinimus ir 
linkėjimus; taipgi Fogel- 
man, Adomaičiui, giminėms, 
draugams ir visiems pažįsta
miems už sveikinimus, linkė
jimus ir dovanas.

„Amerikoje” buvo apra
šyta apie mūsų vestuvių at
naujinimo iškilmes. Truputį

buvo klaida aprašant šeimy
ną; buvo praleista 2 sūnūs, 
ries mes džiaugiamės turėda
mi 2 dukreles ir 3 sūnus.

■ Tos iškilmės tiek daug 
džiaugsmo mums suteikė, 
kad jos pasiliks didžiausia 
mums atmintis. Esame vi
siems begalo dėkingi.

Šimas ir Antanina 
Pažereckai.

' Gegužės 29 d. įvyko Da
riaus-Girėno Fondo valdy
bos posėdis, tarpe kitų reika
lų buvo svarstoma a. a. did
vyrių Dariaus ir Girėno trijų 
metų tragingos mirties su
kaktuvių paminėjimas liepos 
17 d.

Kad tą paminėjimą pada
rius iškilmingu, nutarta kvie 
sti prisidėt ir draugijas, ne
šiojančias a. a. lakūnų var
dus, būtent: Dariaus-Girėno 
Aero klubą, A. L. Dariaus- 
Girėno Legijono postą ir taip 
pat Lituanikos klubą.

Bendras Dariaus-Girėno 
Fondo ir minėtų draugijų 
atstovų posėdis šaukiamas 
penktadienį, birželio 12 d. 8 
vai. vak., Apreiškimo parapi
jos žemutinė j salėj. Į šį posė
dį kviečiama dalyvauti ir 
šios apylinkės lietuvių radio 
valandų vedėjai, kadangi y- 
ra numatyta taipgi platus 
didvyrių paminėjimas ir per 
radio.

JULY
SEPTINTOJI LIETU™ DIENA

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Amerikos Lietuvių Piliečių Kllubas yra labai 
svarbi Brooklyno lietuvių organizacija. Jis užlaiko namų, padedą lietuviams Įsigyti 
pilietines popleras, savo nariams moka ilgoje pašalpą Ir pomirtinę. Todėl kiekvie. 
nas lietuvis privalo Įsirašyti Į SĮ kllubą. Taipgi kllubas nuoširdžiai kviečia visus 
daiyvaut šiame puikiame piknike, kur patps pasilinksminsite ir paremslte kliubą.

PROF. RCH’S ORCHESTRA Įžanga 40c.
Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus Atsilankykite!

Klasčiaus Parke, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y
30-tas METINIS PIKNIKAS 30-tas

RENGIA LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS

BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKĖS CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 

IR SUAUGĘ. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ.

PROGRAMA PRASIDĖS NUO PAT RYTO — PAMALDOMIS BAŽNYČIOJ. PASKUI MARŠAVIMAS Į PARKĄ, 

LYDINT ORKESTRAI.

KURIE IŠ ANKSTO PASIŽADĖS DALYVAUTI LIETUVIŲ DIENOJE IR IŠ RENGIMO KOMISIJOS ARBA DRAUGIJŲ GAUS KUPONUS 
— DALYVAUS $200.00 LAIMĖJIME. ĮSIGYKITE ŠIUOS KUPONUS DABAR.
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GRĄŽINKITE IŠPLATIN
TAS KNYGUTES

— RENGIA —

Šiuomi kreipiuos į visas 
draugijas ir pavienius asme
nis, kurie turite paėmę plati
nimui $200.00 dovanų kuo
poms, kad grąžintume! visas 
jau išplatintų kuponų kny
gutes į „Amerikos” redakci
ją. Neišplatintus kuponus 
skubiai platinkite, kad Lietu
vių Dieną tikrai visos kny
gutės butų sugrįžę išplatin
tos. Juk bus malonu matyti, 
kai tamstos išplatintas ku
ponas laimės šimtinę. O kas 
žino, gal ir pats būsi tuo lai
minguoju. Juk proga būti 
laimingu yra didelė, nes 
$200 paskirstyta į 20 laimė
jimų, kurių didžiausias yra 
$100, $25 ir mažesni. Taigi, 
kurie nemanote, kad pavie- 

. nius kuponus galėsite išpla
tinti, patys juos išsirašykite 
ir tuojau šaknelių knygutę 
grąžinkite, kad' mes galėtu
me suantspauduoti viršelį ir 
Tamstos su juo gausite įžan
gą į Lietuvių Dieną dykai. 
Kuriems nepatogu tuojau at
vežti knygutes į „Amerikos” 
redakciją, pasiimkite jas į 
parapijų laivų išvažiavimą, 
ten galėsite jas priduoti Liet. 
Dienos komiteto nariams.

L. D. Komiteto ižd.

Flfvlflllllkl I it Brooklyn© ir Maspetho 
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LAIVAI IŠPLAUKS IŠ METROPOLITAN AVENUE 
PRIEPLAUKOS 10:30 VALANDĄ RYTO

— ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI —
APLEIDŽIA BEAR MOUNTAINS 6:30 VAL. VAKARE

STUDENTŲ IR PROFESI 
JONALŲ SEIMAS

Svarbus pranešimas ,

radę gegužės 30 d. žings
niuojant mūs legionieriams, 
stovėdami šaligatviuos ame
rikonai klausinėjo, kokios 
tautos jie yra. Lietuvių tri
spalvė vėliava visų akį trau
kė. Gražu, kad mūs legionie
riai pasirūpino tokią gražią 
ir brangią vėliavą įsigyti. 
Lenkai irgi pasirodė, bet vi
sai prastai. Jie atėjo ir nesi- 
orientavo vietoje, nežinoda
mi, kur jiems vieta paskirta. 
Jie stojo šalia mūsų vėliavos, 
bet lietuviai ilgai nelaukė ir 
mūsų smarkus legionierius, 
advokatas K. R. Jurgėla pa
šalino lenkus, kurie susivy
niojo savo vištą ir nusinešė 
nežinia kur. Lietuvių Legio
nui didelė garbė, kad parodė 
lietuvių tautos gyvybę sve
timtaučių akyse.

Al. Stankus.

SAUGUMO VAJUS

Ant šaligatvio saugiausia
New Yorko Policijos De

partamento saugumo biuro 
statistika rodo, kad saugiau
sia vieta vaikščioti ar žaisti 
yra šaligatviai (sidewalks). 
Iš 190 New Yorke užmuštų 
patiko ant gatvės, žaisdami, 
vaikų, kiekvienas nelaimę 
bėgdami iš mokyklos, bažny
čios ar žaidimo aikštės, kai 
jis neprisilaikė saugumo tai
syklių. Sumažinti nelaimėms 
reikia vaikams patarti visuo
met žaisti tik parkuose ir 
žaidimo aikštėse, o taipgi 
gatves pereiti atsargiai. '

N. Y. P. D. Pct. 92.

GINKAUS RADIO

TIKIETAI PARSIDUODA KLEBONIJOSE IR PAS 
KOMITETO NARIUS.

TIKIETAS Į TEN IR ATGAL SUAUGUSIEMS - $1.00 

VAIKAMS NUO 5 IKI 12 METŲ — 60 c.

Švedų Amerikos Linijos Lie-

tuvių Skyriaus vedėjas, cen
tro raštinėje, Amerikoje, ku
ris vadovaus ekskursijai, iš- 
plauksniančiai liepos 1 d. lai
vu „Gripsholm.”

SUVAŽINĖJĘ PABĖGO

NEW YORK. — Ant Canal 
St. tūlą privatų policininką 
Conrad Shneider, 62 m. amž. 
parmušė ir suvažinėjo du au
tomobilistai, tarp kurių jis 
pakliuvo pereidamas gatvę 
Ir trečias jį pervažiavo, bet 
nė vienas nesustojo. Policija 
jieško nusikaltėlių.

: Tel.: STagg 2-2306 :

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

.Tel,: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO, 6tb STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais sualtarui 
Tel.: EVergreen 8-0229

DRXED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787 •

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITfi)

179 So. 2nd Street

VALANDOS 
1—2 P. p. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 80. 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: 
0—12 ryte 
2—6 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublic 0-3040

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS P. ŠALENSKAS)
GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam< 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems raJ 
kalama. Kainos labai prieinamos.

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

Amerikos Lietuvių Katali 
kų Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos centro valdyba pra 
neša, kad studentų ir profe
sijonalų seimas įvyks liepos 
m. 7 ir 8 d. d. (antradienį ir 
trečiadienį), • Marianapolio 
kolegijoje, Thompson, Conn

Seime dalyvaus ir garbin
gieji Lietuvos pavasarinin
kai, svečiai dr. J. Leimonas 
ir adv. J. Laučka, kurie skai
tys paskaitas seimo daly
viams. Be to, bus nepapras
tai įdomios seimo sesijos ir 
programos.

Visi Amerikos lietuviai ka
talikai — dvasios vadai, pro- 
fesijonalai, visuomenės va
dai, sendraugiai, studentai ir 
studentes ir 1.1, visose) Ame
rikos lietuvių kolonijose, ku
rie yra susirūpinę mūsų tau
tos ateitimi, yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šiame 
nepaprastame iškilmingame 
lietuvių katalikų šviesuome
nės suvažiavime.

Centro Valdyba.

TARPTAUTINĖ PRAMOGA

Visi WMBQ radio stoties 
programų vedėjai, kooperuo
jant stoties vadovybei, ren
gia tarptautinę pramogą su 
įdomia programa, kurioj da- 
yvaus šeši įvairių tautų or
kestrai, chorai, solistai ir šo
kikai. Visa tai įvyks penkta
dienį, birželio 19 d., Klas- 
čiaus Clinton parke, Maspe- 
the. Pradžia nuo 6 vai. vaka
re. Įžanga iš anksto perkant 
40 c., prie durų 50 centų. Su 
žangos tikietais bus proga 

laimėti vertingų dovanų.
Tai bus istorinė pramoga 

Brooklyno apylinkėj. Įdomu, 
kuri tauta gražiausia pasiro
dys? Lietuviškų pdio pro
gramų vedėjai deda pastan
gų, kad šioj tarptautinėj 
programoj lietuviams tektų 
jirmoji vieta. Ačiū!

J. Ginkaus radio progra
mos dažnėja. Dabar jau gir
dėsime penkis kartus savai
tėje.

Naujasis laikas — trečia
dieniais, 10:45 v. ryto iš sto
ties WMBQ. Mums žinoma, 
kad J. Ginkaus radio pro
gramos pasižymi: paskaito
mis, muzika, dainomis ir ži
niomis.

Birželio m. 15 d. Šv. Jur
gio parap. varg. J. Brundza 
skaitys paskaitą apie Česlo
vą Sasnauską/1:30 v. p. p. 
iš stoties WMBQ.

PALOCIIIS SALDAINIŲ |
E KRAUTUVE :
| GERIAUSIOS RŪŠIES =
s Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S
S Pusryčiai, Pietūs ir Vakariene. Geriausia pasirinkimas
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš S 
S geriausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: s 
= J. GINKUS, =
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
'lilllIlIlIlIlIllIlIlIllIlIlHIIHIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIinilllllllllllllllllllllllllllllhT

'AAAAAAAAA/W\A/\AA/W\A/\AAAAZvV*AA/\AAAAAA ■
Tel? STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

:• JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS

107 Onion Avenue, Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC,

Tel.: STagg 2—7177

i; . ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) ; 
ADVOKATAS

' 219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. !
J; Williamsburgh Bridge Plaza j

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BAL8AMU0T0JA8
860 Grand Strttt, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2--4109 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GBABORIUS

SAVAITINES NELAIMES

Pažvelgus į automobilių 
nelaimes, darosi tiesiog bai
su : žmonės žūva šimtais, lyg 
karo metu nuo kulkų. Taip 
tik per vieną savaitę — geg. 
25 iki geg. 31 d. New Yorko 
mieste buvo nelaimių: 518 su 
sidūrimų, kuriuose užmušta 
ir sužeista 607 žmonės. Bet 
šiemet, palyginamai, nelai
mių skaičius sumažėjo dėl 
vedamo „Saugumo vajaus,” 
nes pernai tuo pat metu bū
ta 647 nelaimės, kuriose žuvo 
14 ir sužeista 830 asmenų. 
Vadinas, šiemet buvo mažiau 
129 nelaimėmis, 6 užmuši
mais ir 223 sužeidimais. 
New Yorko policijos depar
tamentas kviečia visus būti 
atsargiais važinėjant arba 
pereinant gatves pėstiems.

92 Policijos nuovadas.

LIETUVIŲ PARODOS

Lietuvių Legijono Dariaus- 
Girėno postas labai gražiai 
pasirodė Decoration Day pa-

Skaityk „Ameriką 
žinosi visą pasaulį.

’’AMERIKA” TIK

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BA1SAMUOTOJAS

ji Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
< j Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam j 
iĮ 402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. <

PARDUODAMI 2 NAMAI IR 
LOTAS

ant kampo, -geroj vietoj prie di
delio judėjimo. Susisiekimas labai 
patogus. Yra ir garadžius. Par
duodama labai pigiai. Sąlygas su
žinosit vietoj. Kreipkitės

Apolonia Švirmickiene
107-32 Waltham St., Jamaica, L.I.

(Kampas Shore Ave.)
. (23 — 24)

IKI METU GALUI

Kas tik norite padaryti didžiausį malonumą savo pažįsta
miems if draugams, prisiųskite $1 ir jų adresą, o mes siun- 
inėsim jiems Ameriką iki metų pabaigos. Taigi nepamirš

kite, kad nuo šiandien iki metų pabaigos „Ameriką” galit 
skaityti ir kitiems užrašyti tik už $1.
Tuojau rašykit: „Amerika,” 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AR ESI PASTEBĖJĘS TAI,
Kad žmogaus koja čeverykuose pergyvena du trečdalius 

savo gyvenimo, todėl kankinimas savęs netinkamais čeve- 
rykais, gadinimas kojų eikvoja žmogaus sveikatą.

Gydytojų pripažinta tinkamiausiais čeverykais yra tie, 
kurie yra pasiūti iš šių odų — Kid, Kangaroo ir Calf. Žmo
gus avėdamas iš minėtų odų, tinkamos mieros kojoms če- 
verykus niekuomet nežinos — corns, callouses^ bunions, ir 
daugel kitų kojų nesmagumų.

Avalinės reikale prašomi kooperuoti Milčiaus krautuvėse, 
nes čia didelis pasirinkimas visokių stailų, geros prekės, 
žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

MILCHŪS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

■ 197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

£ a

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. <

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Inc.
SAVIN IN KAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmončs todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

KOSULYS 1 s a“oS
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE, 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitą nesmagumą ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikla vldurlą reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslą Išmatą.

Virš minėtą gyduollą galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent 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.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

RAPOLAS KRUČAS

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 

(Prieš Mount Olivet kapines) 
TeL: JUniper 5—0259

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAUJON VIETON, TAI YRA:

522 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 Iki 3 Ir nuo Sekmadienį:
7 — 8 vai. vakare 10 Iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Cigaan Sveikata — didžiausias tur- 
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali

( i? iTOkra gauti j stu^as Brooklyne. 
sXA .U Kreipkitfis adresu:

J0NAS mikolaitis
XSj) 380 So. 3rd Street,

Brooklyn, N. Y.
Jei norit gauti j kitus miestus ar farmas, kreipiktes: 

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)

Standard" Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už 12.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: GLenmore 5-8733




