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Caveat consules.
Reakcionierius.
S. B — is atsakė.
Nauji seimo nariai. 
Bar šis-tas.

Mūsų Susivienijimo seimas 
praėjo kai kuriems su dide
liu laimėjimu. Laimėtojai 
turėjo liepos 15 d. „Victory 
ball.” Pašokta, pavalgyta ir 
daug alaus išgerta. „Victory 
ball” rengėjai prižiūrėjo, kad 
nė vienas kunigas ar vargo
ninkas nebūtų užkviestas, 
nes tai ne anų „victory’’... 
Taip vadinamiems nekunigi- 
niams delegatams sukėlė net 
600 dolerių... ir agituota, kad 
kunigų ir vargoninkų nerink
tų seiman. Kodėl tiek rūpes
čio dėta? Dėlko nepelninga 
vieta taip maloni? Kodėl ky
la ta baimė, juk aruodas 
saugiai aptvertas? O gal yra 
plyšių?... Ne, Susivienijime 
neturėtų būti tokios dvasios 
Caveat consules! Muzika dar 
skamba „On to victory!”
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JACK ŠARKIS VĖL GRĮŽ
TA Į ARENĄ

PRANCŪZIJOJ SUVALSTY
BINAMA PRAMONĖ

Jack 
buvęs
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TRIUŠKINAMI ISPANIJOS KAIRIEJI

Iš 46 Didžiajai Lietuvai 
I tenkančių seimo atstovų, a- 

pie 20 yra su aukštuoju mok
slu, 10 su aukštesniuoju ir 
kiti su viduriniu ir įvairiu iš
silavinimu. Beveik pusė visų 
atstovų profesija yra tik ūki
ninkai, du ministerial, vals
tybės kontrolierius, guber- 

I , natorius, du apskričių virši
ninkai, du burmistrai, vienas 
viceministeris, trys kunigai, 
trys gydytojai, penki agro
nomai, vienas miškininkas, 
vienas provizorius, likę kitų 
profesijų ir užsiėmimų žmo
nės. Daugelis seimo atstovų 
yra prieškariniai lietuvių 
veikėjai ir laisvės kovų da
lyviai.

Klaipėdos krašto atstovus 
sudaro du ūkininkai ir vie- 

^3<batfkininkas. . .
—o—

1938 metais New Yorke į- 
vyks Tarptautinis koncer
tas. Reikia ir lietuviams 
ruoštis. Kunigų Vienybės 
seimas, berods, tą klausimą 
iškėlė. Dabar reikalinga var
goninkų seimui reikalą už
baigti.

—o—
Amerikiečiai neturi tinka

mo lietuviško - angliško žo
dyno. Lalio laida baigėsi; be 
to, yra dabar perbrangi. Pra
mokti kalbą žodynas yra bū
tinas. Arba pats p. Lalis ar
ba kas kitas turėtų tuo pasi
rūpinti. ■ Tiesa, Lalio žody
nas, koks jis dabar yra, turi 
be galo daug trūkumų.

—joi—
Amerikiečių tarpe kyla su

manymas keisti Lietuvos 
himną. Kudirkos himnas yra 
silpnas, neatitinkąs dvasiai. 
Reikėtų konkursų keliu įsi
gyti geriausią kūrinį taip 
poezijos, taip muzikos at
žvilgiu. Kiekviena tauta turi 
keletą himnų. Tautos dažnai 
himnus keičia. Jungtinės 
Valstybės rimtai svarsto 
naujo himno išleidimo klau
simą.

—o—
„Auęlra” — tokiu pavadini

mu išėjo Marianapolio Kole
gijos 1936 m. apžvalga. Lei
dinys iliustruotas gražiais 
paveikslais, paįvairintas stu
dentų trumpais aprašymas ir 
paveikslais.

—o—
Gauta Šv. Kazimiero aka

demijos, Chicago, Ill. jubilie
jinis leidinys, 25 metų aka
demijos darbuotei paminėti.

Tai puiki knyga, gražiau
siai paruošta ir išleista. 
Kiekvieno lapo puošnumas, 
sutvarkymo meniškumas, UŽ

Sharkey-Žukauskas, 
pasaulio sunkaus svo

rio bokso čempijonas, vėl 
grįžta į bokso areną Apie po
rą metų buvo pasitraukęs iš 
šio sporto srities ir gražiai 
gyveno su savo šeimynėle 
Boston, Mass., kame jis turi 
didelę užeigą. Mūsų Juozas 
dar atrodo stiprus, nepapra
stai daug patyręs bokso sri
ty j ir, nors jau nebaujanas 
turi gerą progą vėl likti bok
so čempijonu. Šarkio kum
štynės įvyksta antradienį 
rugpjūčio 18 d., Yankee Sta- 
diume. Jo oponentu bus Joe 
Louis, vadinamas ruduoju 
bombuotoju, kuris taip triuk 
šmingai prasimušė į viršūnes 
ir, pagaliau, netikėtai pralai
mėjo Max Schmelingui. Jack 
Sharkio-Joe Louiso rungty
nių paskelbimas sukėlė dide
lio susidomėjimo ir manoma 
kad jos duos iki 400 tūkstan 
čių dolerių pajamų. Rungty
nių promotorium yra Mike 
Jacobs. Rungtynes rengia 
Twentieth Century Sporting 
Club. Tikietai į rungtynes 
nuo 2 iki 10 dolerių.

PARYŽIUS. — Prancūzi
jos parlamentas pravedė so
cialistų vyriausybės įstaty
mo projektą, kuriuo suvals
tybinama šalies ginklų ir 
amunicijos pramonė. Visi di 
dieji ginklų fabrikai paima
mi vyriausybės kontrolėn 
Matyt, Prancūzijos kairieji 
iš anksto nori apsidrausti 
nuo panašių įvykių, kaip Is
panijoj. Tik nežinoma, kaip 
vyriausybė atsilygins su fab
rikų savininkais už jų atima
mą nuosavybę.

Susidarius svarbioms prie
žastims, valdyba yra privers
ta atšaukti anksčiau pa
skelbtą Kunigų Vienybės sei
mo laiką ir vietą. Šiuomi ga 
lutinai pranešame, jog sei
mas įvyks RUGPJŪČIO 11 
D., MARIANAPOLIO KO
LEGIJOJE, Thompson, Con
necticut. Maloniai kviečiame 

visus kunigus atvykti.

Pirm. kun. Urbonavičius.
Ižd. Kun. Simonaitis.
Sekr. kun. Juras.

LONDONAS. — Kalbama, 
kad Anglija ketina šaukti 
kolonijų valstybių konferen
ciją, įimant Portugaliją: su 
Belgija. Tikimąsi, kad tos 
dvi valstybės sutiks perleisti 
Vokietijai ir Lenkijai savo 
kolonijų dalis Afrikoje. Tuo 
norima sulaikyti Vokietijos 
siutimą.

51 UŽMUŠTAS TRAUKINIO 
KATASTROFOJE

SUKILĖLIAI VISUR NUGALI VYRIAUSYBĖS GYNĖJUS

Ūkininkai tūkstančiais stoja j sukilėlių eiles

ČEKAI SU RUMUNAIS
PRIEŠ VOKIETIJĄ NACIŲ TEISMAI VĖL

BAUDŽIA VIENUOLIUS

LENKAI TARIASI SU 
NACAIS

VARŠUVA. — Lenkijos 
vyriausybė tariasi su Vokie
tija, kad Dancigui grąžinus 
tvarką ir nuraminus T. Są 
jungą.

Lenkų nutarta reikalaut T 
Sąjungos pakeisti aukštąjį 
komisijonierių Dancigui. Na
ciai gi iš savo pusės atšauk
sią Dancigo senato preziden
tą. Dėl šių asmenų netakto, 
sakoma, iškelta aikštėn na
cių pasiryžimai, kad užgro
bus Dancigą. O tai visa ne 
laiku padaryta.

NETEKO ABIEJŲ RANKŲ

BUKAREŠTAS. — Rumu 
nijos vyriausybė greit ims 
tiesti per Besarabiją geležin
kelį, kuris per Rumuniją So 
vietų Rusiją sujungs su Če
koslovakija.

Rumunijos vyriausybė sa
kosi, kad susisiekimas su 
Sov. Rusija yra reikalingas 
prekybos plėtimui. Bet kiti 
aiškina, kad tai žygis prieš 
Vokietiją.

Geležinkelį kredituoja Če
koslovakija, kuri nusprendė 
Rumunijai gelbėti apsigin
kluoti. Taigi Centralinėj Eu
ropoj vokiečiams statoma 
tvora. O kaip su rytais?

Nacių teismas atnaujino 
katalikų vienuoliams bylų 
„nagrinėjimą” ir apkaltintus 
„nedorove” baudžia kalėji
mu. Patirta, kad naciti nie
ko nelaimėjo su šia savo ko
medija. Norėta šias bylas vi 
siškai nutraukti, nes daugu
mui areštuotųjų nerasta prie 
monių, kad juos apkaltinus. 
Paskiau susigriebta ir dabar 
vėl imtasi „darbo,” kad

MASKVA. — Sovietų val
džia praneša, kad prieš mė
nesį įvyko baisi traukinių 
katastrofa; 51 asmuo užmuš
tas. Ligi šiol sovietų valdžia 
tas žinias slėpė.

PĖSČIAS JŪRŲ
PAVIRŠIUM

iš-LONDONAS. — Anglų 
radėjas Marcus pasiryžęs 
pėsčias pereiti Lamanšą. Ne
seniai jis bandė savo išradi
mą Southende. Nors jūra bu 
vo audringa, bet Marcus van
dens paviršiumi pasivaikšti-

„tauton įnešus daugiau doro- ngj0 įeiįs kilometrus. Mar- 
vės.” cus išrado nepermerkiamus

Bet kažin, ką Hitleris da-ir^ug įr baįug, kurie išltiko
rys, kai Mussolini pasmerkė 
jo tokius niekšiškus žygius? 
Greičiausia sušvelnės.

MUSSOLINI UŽ VOKIETI 
JOS KATALIKUS

VATIKANAS. — Italijos 
premjeras Mussolini pataręs 
Vokietijos diktatoriui Hitle
riui, kad Vokietijoje būtų 
nutraukti katalikų persekio
jimai. Kitaip tarp Italijos ir 
Vokietijos negalėsią būti ge
rų santykių.

VOKIETIJOJ GYVENIMAS
— NEPAKENČIAMAS

žmogų viršum vandens. Mar
cus ir grįžo į krantą visai ne
pavargęs. Dabar Marcus lau
kia gero oro ir žada pėsčias 
pereiti Lamanšo sąsiaurį.

EX-KAIZERIS KARŪNA
VIMO IŠKILMĖSE

HOBOCKEN, N. J. — Jo- 
sep Della Fave jr., 14 metų 
amž. januolis, įkrito į duonos 
maišymo mašiną ir rankos 
pateko Į krumplius. Jis buvo 
be sąmonės, kol policija iš 
pjovė mašinas ir jį išėmus 
nuvežė į ligoninę. Čia tuojau 
jam buvo nupjautos abi ran
kos virš alkūnių. Kai jis at
sigavo po operacijos ir pa
matė šalia lovos suklupusią 
motiną ir verkiantį tėvą, ber 
niukas tarė: „Neverk, ma
myte, aš apseisiu be rankų, 
aš turiu protą.” Po to ir vėl 
neteko sąmonės. Daktarai 
sako, kad jo gyvybė yra pa
vojuj dėl susitrenkimo ir dėl 
didelio kraujo nutekėjimo.

LONDONAS. — Buv. Vo
kietijos kaizeris Wilhelmas 
II pareiškė noro dalyvauti 
Anglijos karaliaus Edvardo 
VIII karūnavimo iškilmėse, 
kurios įvyks 1937 m. gegužės 
mėnesį.

Jei buvęs Vokietijos valdo
vas gaus Olandijos (kame 
jis nuolatiniai gyvena) leidi
mą išvažiuot ir Anglijos vy
riausybės sutikimą, jis Lon
donan vyks jau šį rudenį ar
ba 1937 m. kovo mėnesį

BERLYNAS. Vokieti- 
joje gyvenimas kaskart da
rosi nepakenčiamesnis. Na
cių slapta policija kasdien 
vykdo įtariamųjų areštavi
mą. Žmonės areštuojami ir 
siunčiami į koncentracijos 
stovyklas už mažiausią daik
tą.

Nepalankus žodis prieš 
Hitlerį yra sunkus nusikalti
mas — lygus valstybės išda
vimui. . .

NUBAUDĖ DVARPONĮ

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
ANGLIJOS KARALIŲ

ROKIŠKIS. —• Panevėžio 
apyg. teismas Rokiškyje na
grinėjo retą bylą. 1935 m. 
Paliepio dvarponis Koscial- 
kovskis, susitaręs su savo 
tarnaite, įsivyliojo į kamba
rį to pačio dvaro darbininkę 
ir ją užpuolė. Teismas Kos- 
cialkovskį nubaudė 6 metais, 
o jo tarnaitę Ity metų s. d. 
kalėjimo.

Kocialkovskių giminė 
nisteriauja Lenkijoj.

mi-

VOKIEČIAI GRAIBSTO
LIETUVOS LITUS

KLAIPĖDA. — Tilžės vo
kiečių laikraštis „Tilsiter 
Allgeimene Zeitung” 134 nr 
gyventojams praneša, kad 
kiekvienas Vokietijos gyven
tojas, kuris mažajame pa
sienio susisiekime su sienai 
pereiti kortele eina į Klaipė
dos kraštą, gali kiekvieną 
kartą daugiausia pasiimti 5 
markes. Tačiau atgal grįžda
mas į Vokietiją, jis likusius 
pinigus turi parsinešti ne 
markėmis, bet litais.

Susijungę į bendrą frontą 
Ispanijos socialistai, sindika
listai ir komunistai, remiami 
užsienio komunistų, laimėję 
rinkimus ir gavę valdžią, vi
soj šalyj pradėjo varyti te
rorą. Buvo deginamos baž 
nyčios, vienuolynai, laikraš
čių redakcijos; užmušinėja- 
mi, kankinami katalikai ir 
kiti kairiojo fronto priešai 
Vyriausybė, kurios priešakyj 
stovėjo premjeras Quiroga, 
nė nebandė sulaikyt teroris
tų. Jo vyriausybė dargi su
iminėjo ir kaltino dešiniuo
sius už neramumus, kai tie iš 
trūkę iš teroristų skųsdavosi 
vyriausybei ir prašydavo ap
saugos.

Taip susidėjus aplinky 
bėms, Ispanijos katalikai ir 
kitos tautiškosios grupės nu
tarė ilgiau nelaukti ir neleis
ti šaly įsigalėti visiškam 
anarchizmui, kurį globojo so
cialistai.

Pirmas, turbūt, šių laikų 
istorijoj įvykis, kad katali
kai griebėsi tinkamų apsisau
gojimo priemonių, buvo tai 
Ispanijos katalikų dienraščio 
„EI Debate” štabo ginkluo
tas pasipriešinimas užpuoli
kams. Kai komunistai užpuo
lė „EI Debate” leidyklą ir 
norėjo ją sunaikinti, laikraš
čio darbininkai užsibarika
davo ir įsibrovusius raudo
nuosius sutiko kulkų lietum. 
Susišaudymai truko apie 2 
valandas ir tik po to vyriau
sybė „suspėjo” įsikišt, suvai
dindama tvarkdario rolę. 
Toks „EI Debate” tarnautojų 
žygis padaro be galo didelio 
įspūdžio dešiniuose sluoks
niuose. Jie suprato, kad kur 
siaučia įsiutę raudonieji, kur 
viešpatauja supuvus visuo
menė, ten gavęs į vieną aus^

LENKIJOJ DAUG LĖKTU
VŲ NELAIMIŲ

są leidinį padaro branginti 
nu albumu, kuris užpildytas 
istorine akademijos medžia
ga, organizatorių ir mokslei
vių paveikslais bei mokyklos 
gyvenimo iliustracijomis

LONDONAS. — Tūlas ai
ris McMahon, 32 m. amž., 
kurio tikroji pavardė yra 
Jerome Banningan, kėsinosi 
nušauti Anglijos jauną kara
lių Edvardą VHI. Pasikėsini
mas įvyko, kai karalius rai
tas grįžo po įteikimo vėlia
vos karališkai sargybai. Pa
sikėsinto jui ginklą iš rankų 
išmuši tūla moteris, kuri ir 
laikoma karaliaus išgelbėto
ja. Šis įvykis visoj Anglijoj 
sukėlė didelį pasipiktinimą. 
Karalius gauna daugybę 
sveikinimų ir užuojautų.

MASKVA. — Sovietų mok
slininkai praneša, kad radio 
balionas iškilo į aukštį maž
daug 150.000 pėdų, padary
damas naują rekordą.

Tirkšliai. — Kilus viename 
tvarte gaisrui, jis išsiplėtė ir 
uždegė gražią Tirkšlių baž
nyčią, kuri suliepsnojo iki 
pamatų. Be bažnyčios, sude
gė dar ir kiti 7 trobesiti.

Kaunas—Žurnalistas Bru
žas, „Mūsų Rytojaus” stei
gėjas ir buvęs leidėjas, atsi
dūrė beprotnamyj Jis buvo ir 
Tsb. (Talkos spaudos biuro)

Tai, turbūt, pirmas toks gra- vedėjas. Sakoma, dėl turto 
žus metraštis lietuvių kalboj netekimo susirgęs.

Chicago, UI. — Liepos 19 
d. apie 15.000 žmonių daly
vavo prie Dariaus-Girėno pa
minklo, Marquette parke.

Kaunas. — Lietuvos ypač 
Kauno žydai deda visas pa
stangas, kad jų atstovas bū
tų Lietuvos seime, nors per 
rinkimus jis ir nepateko.

GDYNIA. — Liepos 16 d. 
į Baltijos jūrą įkrito Lenki
jos karo hidroplanas, kuria
me skrido generolas Orlicz- 
Dreszer su pulk. Loth ir kpt. 
Lagienskiu. Visi lakūnai- nu
skendo. Jų lavonai išgriebti 
iš jūros tik už kelių valandų.

Katastrofa įvyko viršinin
kui skrendant pasitikti savo 
žmonos, kuri grįžo iš Ameri
kos laivu Pilsudski.

Kita lėktuvo nelaimė įvyko 
birž. 8 d. Vilniuje: lenkų žval 
gyvos lėktuvas su 2 lakūnais, 
sugedus motorui, visu smar
kumu atsimušė į Dombrovs- 
kio gatvėj esantį tautinio 
Vilniaus lietuvių komiteto 
pirm. K. Stašio namą, kuria
me yra lietuvių gimnazija.

Lėktuvas nukrito ant na
mo stogo, kurį pramušęs nu
krito ant lubų. Laimei tuo 
metu gimnazijoje nieko ne
buvo.

Lakūnai abu mirė nuo 
žaizdų.

Netoli Lydos iš lenkų lėk
tuvo iškrito lakūnas ir vietoj 
žuvo. Jo lavonas nugrimzdo 
kietoje žemėje pusę metro.

tydino kilus revoliucijai. . Jo 
vietą užėmė D. M. Borrios, ir 
gi žiaurus radikalas. Bet ir 
jo vyriausybė virto, nepada
riusi įtakos į sukilimą. Nau
ją vyriausybę sudarė Jose 
Girai. Bet ir tas nepaveikė į 
sukilėlius, vadinamus fašis
tais ir rojalistais.

Žlugimas Ispanijos kairių
jų rėžimo yra tik dienos 
klausimas. Kai skaitytojas 
skaitys šią revoliucijos ap
žvalgą, Ispanijoj gal jau bus 
palaidota raudonasis anar
chizmas.

Hendae. Iš Prancūzijos- 
Ispanijos pasienio šiaurėj fa
šistų armija, vedama gen. 
Emilio Molą, eina ant sosti
nės Madrido, o iš pietų gen. 
Francesco Franco pulkai ar
tinasi. Prie sukilėlių priside
da tūkstančiai savanorių ūki
ninkų. Gen. Molos armija, 
kurios skaičius nežinomas, 
jau paėmė šias šiaurės pro
vincijas: Huesca, Saragossa, 
Alava, Asturias, Galicia, An
dalusia, Navarre ir visą Ca
talonia, . išskiriant sostinę 
Barceloną.

Madrid. — Kairiųjų vy
riausybės išsiųsta 5 kolum- 
nos kariuomenės sulaikyti į1 . 
sostinę einančių sukilėlių. 
Vyriausybės Liaudies Fronto 
šalininkai mobilizuojami ko
vai prieš sukilėlius fašistus 
ir monarchistus. Visi unijų 
darbininkai gavo įsakymą 
ginti vyriausybę.

Tangier, Morocco. — Du 
sukilėlių lėktuvai bombomis 
apmėtė Ispanijos karo lai
vus, kai šie nepaklausė suki
lėlių ultimatumo: pasiduoti 
arba išplaukti iš šio tarptau- 

nesuk kitos, nes gausi ir į įtinęs zonos uosto. Lojalistų 
t----- _• rankoge egantys karo laivai

atidengė ugnį į lėktuvus, ku
rie tuojau grįžo į Ceuta. Gen. 
Francesco Franco, dešiniau- 
sias sukilėlių vadas, kreipė
si į Tangiero tarptautinės 
zonos autoritetus, kad jie pri 
verstų laivus išplaukti arba 
pasiduoti. Kitaip jis bombuos 
laivus, nors jie stovės ir tarp 
tautinėj zonoj. Vienas iš lai
vų — Jaime I norėjo pereit į 
sukilėlius, bet jo kapitoną it 
leitenantą nužudė tūlas kai
rysis, paimdamas laivo kon
trolę.

tą, gal dar smarkiau. Ispani
jos dešinieji tikrai pajuto 
savy saugos pareigą ir ją ėmė 
vykdyt. Kai raudonieji nužu
dė katalikų parlamento at
stovą Jose Calvo Sotelo, ku
ris kovojo prieš radikalus, 
sukilo kariuomenė Ispanijos 
Morokoj ir Kanarų salose. 
Revoliucija persimetė ir į pa
čią Ispaniją. Nors čia susi
jungė socialistai, komunistai, 
sindikalistai ir net darbinin
kai apginkluoti kovai su re
voliucionieriais, bet visoj ša
lyj didžiausias sąjūdis prieš 
radikalų vyriausybę. Buvęs 
premjeras Quiroga atsista-

Dancigas. — Dancigo na
cių vyriausybė nesiltiko jo
kių įstatymų ir krašte sauva
liauja, kaip jiems patinka. 
Ten panaikinta spaudos, or
ganizacijų ir žodžio laisvė. 
Net ir teismams atimtas au
toritetas. Lenkija, tuo tarpu, 
vis dar tebesilažo Vokietijti 
ir nacių nesudraudžia. Ka
žin, ar Lenkijos visuomenė 
ilgai toleruos Becko politi
ką?

Madrid__ Sukilėliams pri
tariantieji sostinės gyvento
jai nuo stogų ir per langus 
kulkas svaido į raudonųjų 
miliciją, kuri terorizuoja de
šiniųjų įstaigas, degina jų 
nuosavybes.

Sukilėlių radio paskelbė, 
kad vyriausybės rankose y- 
ra tik Madridas ir Barcelona. 
Bet ir čia frontas silpnėja, 
kai patys gyventojai gelbsti 
sukilėliams.

Varšuva. — Mirusio dik
tatoriaus Pilsudskio vietą už 
ima gen. Rydz-Smigly, kuris 
buvo vyriausiu kariuomenės 
inspektorium.

Washington, D. C. — Du 
Amerikos karo laivai išvyko 
į Ispanijos vandenis, kad ap
saugojus Amerikos piliečius 
nuo pavojaus. Dėl revoliuci
jos Ispanijoj nemaža ameri
kiečių nuosavybių smarkiai 
nukentėjo.
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Raštus ir žinias "Amerika" trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklą.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

Į pasaulinę sporto olimpiadą Vokietijon išvyko Amerikos krepšiasvydžio komanda, kurios vadu — kapitonu yra lietuvis Lubinas iš Los Angeles, Cal. Jis su komanda išvyko Vokietijon ir neabejojame, kad Amerikai atveš čempijonato karūną. Bus garbė ir lietuviams.

kiečiai paėmę Kauną ir pervardiję jo gatves, rado net 69 be jokio vardo. Taigi, vokiečių okupacijos metu Kaune buvo 170 gatvių. Tapus Kaunui laikinąja Lietuvos sostine, jo plotas padidėjo. Dabar Kaune yra jau 436 gatvės.

QUO VADIS?Iš gyvenimo žinome, kad žmogus ar visuomenės grupė, kartą netekusi pasitikėjimo, ir prie geriausių pastangų greit atgaut nebegali. O visuomenėj . pasitikėjimo neturį žmonės ar grupės jai vadovauti negali.Gal tai gyvenimo aplinkybėms susidėjus, gal dėl vadų klaidų ir keletos netaktų, dabartinė Lietuvos vyriausybė nustojo pasitikėjimo krašto gyventojuose; niekas nebetiki p. Smetonos vyriausybės gerai valiai ir tautos vienijimo šūkiams. Ir prie dabartinės padėties, nežiūrint kokių priemonių vyriausybė besigriebtų, nupuolusio visame krašte ūpo nebeatitaisys. Tuo labiau, kad ten teismais ir šaudymu bandoma grąžinti ramybė kraštui. Tai daugiau, negu juokinga. Bile kokia vyriausybės akcija iššaukia reakciją iš visuomenės pusės. Mes matome, kad sušaudytųjų tarpe yra net šaulių ir pačių tautininkų suorganizuotų jaunalietuvių. Šie reiškiniai aiškiai rodo, kad dabartinės Lietuvos vyriausybės rėžimas jau įgriso ir tautininkams, ne tik opozicijai. Tokiame atsitikime bent pusiau kultūringose šalyse vyriausybė atsistatydina, nenorėdama kiršinti piliečių ir kraštą vesti prie revoliucijų. Lietuvos dabartinės vyriausybės priešakyj stovį žmonės, rodos, yra ir mokslo pasiekę, ir gyvenimo patyrę, ir daug gražių darbų praeityj nuveikę, bet lyg ant nelaimės, dabar jie visai nebe tie, koki buvo. Ir kasgi begali teigti, kad dabartinės vyriausybės žygiai pareina iš geros valios? Visame krašte nepasitikėjimas, neapykanta; tuo naudojasi visi išgamos ir dar daugiau kiršina gyventojus, kurie paskui išeina net į kraštutinumus, pagaliau, užtai pastatomi prie sienos. Yra be galo skaudu, kad savieji šaudo savuosius. Tą apgailestauja* pa- triotinga ir valstybiniai nusistačiusi Lietuvos katalikų visuomenė ir tik už tai yra įtarinėjama, net su priešvalstybiniu elementu lyginama. Išeina, kad tik tautininkai, ir tai maža jų saujelė, kai kurie dar be kelnaičių prieš 20 metų bėgioję, iškovojo Lietuvai laisvę ir dabar tik jie vieni jos laisvę išsaugos. Yra tai skaudus ir neleistinas pasityčiojimas išlų aukų, kurios rusų laikais ir nepriklausomybės kovų metu sudėjo savo gyvybes ant tėvynės aukuro! Užtai ir Lietuvos kariuomenė, ypač senesnioji karta, kuri buvo tų faktų liudininkė ir dalininkė ir kuri nemėgsta neteisingumo, turėtų tarti žodį dėl dabartinės Lietuvos padėties. Mes netikime, kad kariuomenė būtų užliūliuota litais paklotam lopšyj...
APŽVALGA

DĖL BENDRADARBIAVI
MO SU TAUTININKAISKan. F. Kemėšis kelia reakciją prieš ištautinimo ban gą išeivijoje. Jis sako: „mūsų tautinis atsparumas yra tikrai gana silpnas.” Kanauninkas energingai rašo mūsų spaudoje prieš ištautinimą ir išsigimimą. Jo teoretiniai tvirtinimai ir keliami sumanymai bei nurodymai reakcijai mūsų spaudoje kartotinai jau buvo vartojami. Tik skaitytojai apsiprato girdėti. Mūsų atsparumas tikrai silpnas, bet sunku sutikti, kad iš tikro galvotrūkčiais krin- tam bedugnėn. Dar nesame nė vieno nuošimčio pilnai ištautėję, tik jaučiame ir ramiai žiūrime, kai neabejotinai esame gerokai nukeliavę ištautėjimo kely. Sustokime ir klausykime tėvynės sūnaus balso. Kelkime reakciją išsigimimo šmėklai.S. B —Js „Darbininke” atsako Uosiui dėl bendradarbiavimo su kitomis srovėmis WS darbuose ir PLS veikime. Teisingai S. B — is nurodė, kad katalikų bendradarbiavimas su tautininkais praeity baigdavosi nemaloniai. Nėra abejonės, kad V.V. S. ir P.L.S. srovinis reikalas, bet visos tautos ir skaldymo negali būti. Bet katalikui A-

merikoje daugumoje ir jei mažuma norėtų su dauguma susidėti WS ir PLS darbams, ar protinga būtų ją atmesti? Manome, kad kan F Kemėšis ta mintim ir kviečia bendradarbiauti. Mes manome, kad katalikai visada dirbo ir dirbs tautinį darbą, nepaisant kitų srovių; bet jei anos norės su mumis susidėti kai kuriems reikalams, mūsų tautinė sąmonė neleis jų atmesti. Ieškokime tam kelių.
LAUKIAMA AL SMITHO

NUOMONĖS

Buvusis New Yorko stato gubernatorius Al Smith visų sekamas; mat, norima sužinot, kurion politinėn pusėn jis links prezidento rinkimuo se. Aną dieną jis išsireiškė, kad laikai jau nebetoki blogi. Kaip žinoma, jis dabar y- | ra griežtas Roosevelto administracijos priešas. Dėl to daug kas spėja, kad jis gali pasisakyti už respublikonų kandidatą. Jei taip įvyktų, demokratų partijai būtų nemažas smūgis, nes Smithas, nors ir pats nėra be klaidų, tačiau turi nemažai savo pasekėjų. Užtai politikieriai nekantriai laukia jo nuomonės apie kandidatus į prezidentus,

BLOGA ČEKOSLOVAKI
JOS PADĖTISVokietijai padarius sutar tį su Austrija, Čekoslovakijos pozicija tapo nepaprastai rimta. Ji beturi tik siaurą išėjimą Rumunijon.Čekoslovakijos premjeras Hodza atvyko Vienon.Kalbama, kad Čekoslovakija stengsis padidinti savo draugingumą su Austrija, o paskiau — su Vokietija.Bet Vokietijos naciai pakilo pulti Čekoslovakiją už tai, kad ji savo apsaugai jungiasi su Rumunija ir Sov. Rusija.Nacių užs. reik, ministerijos organas nurodo, kad Čekoslovakija remdama Rumunijos apsiginklavimą, sukelia naują painiavą Europos situacijoje ir tai tuo momentu, kai Vokietijos padaryta sutartis su Austrija buvo sumažinusi situacijos įtempimą.Naciai negali atsipeikėti gavę žinių, kad Čekoslovakija su naujo geležinkelio pra- tiesimu siekia betarpiško susisiekimo su Sov. Rusija, kuri yra didžiausia nacių priešininkė. zĮdomu, ką sakys kitos valstybės, matydamos nacių tokią drąsą ir akiplėšiškumą?

ŽMOGAUS GALVA VIENOJ 
VALSTYBĖJ, O KOJOS

KITOJBaarle miestelis stovi prie Belgijos ir Olandijos sienos. Tų valstybių siena skiria miestelį į dvi dalis. Bet keisčiausia yra tai, kad kai kurie namai per vidurį perkertami sienos. Vienas namų galas

mų savininkai mokesčius moka dviem valstybėm už vieną namą. Tiesa, jiems yra labai daug nepatogumų, bet savo namų jie visai nemano nukelti nuo tos vietos. Mat, jiems taip gyvenant labai patogu verstis kontrabanda. Pergabenti prekes iš vieno namo galo į kitą — labai lengva. Užtat į čia atvažiuoja daug svetimšalių, pamatyti to keisto miestelio. Juk įdomu nakvoti tokiam viešbuty, kur kojos išlenda į vieną valstybę, o galva lieka kitoje.

HITLERIS ŠAUKIĄS EKO- 
NOM. KONFERENCIJĄSavo politinei įtakai išplėsti ir draugingumui palaikyti su kai kuriom valstybėm, Hitleris sumanė šaukti ekonominę konferenciją plačiu mastu. Konferencijos tikslas esąs išplėsti savitarpės prekybos santykiai.Anot nacių, konferencijon bus pakviestos visos centro Europos valstybės, išėmus Čekoslovakiją, ir pietinės Europos valstybės, išėmus Graikiją.Vokietija nesnaudžia. Vos spėjo „susidraugaut” su Austrija, o jau skubiai dirba kitus planus.

PRO STIKLO STOGĄ 
Į TEISMO SALĘKaune buvo toks keistas įvykis. Teisingumo ministerijos rūmuose Kaune, kuriuose yra Vyr. Tribunolas ir apeliaciniai rūmai, turi stiklinę stogo dalį. Dalis pirmo ir antro aukšto lubų taip pat yra stiklinės. Birželio 21 d. ministerijos krosniakurio Petrausko ir vieno pasiuntinio vaikai žaidė ant rūmų stogo. Staiga vaikai išgirdo riksmą ir pamatė, kad stiklo stogas įlūžęs, o jaunesnioji Petrauskaitė įkritusi į vidų. Paskui mergaitę surado apatinėje rūmų salėje nukritusią ir j žiu nebegyvą. Įlūžusi pro stogą ji pramušė stiklines žemesniojo aukšto lubas ir nukrito ant grindų iš 22 metrų aukščio:

KIEK KAUNE GATVIŲPrieš karą Kaune buvo

Šiandien laikui matuoti turime labai parankų prietaisą, laikrodžiu vadinamą. Laikrodžių yra įvairių: kišeninių, sieninių ir bokštinių. Vieni tiktai laiką rodo, o kiti ir valandas muša.Iki žmonės neturėjo laikrodžių, laiką numanydavo naktį iš žvaigždžių, dieną — iš saulės. Vidudienį tikriausiai susekdavo iš šešėlio, kada jis esti trumpiausias. Tam tikslui kaldavo į žemę stiebus. Iš jų šešėlių suvokdavo ir kitus dienos tarpus, žinoma, tiktai esant giedrai.Senovėje laikui matuoti vartodavo ir vandenį: iš indo leisdavo palengva vandeniui tekėt; iš to, kiek vandens inde nusekę, sužinodavo, kiek laiko praėję. Vandeniniam laikrodžiui imdavo indą kūgio pavidalu, kurio platusis galas buvo į viršų, o smailagalys į apačią. Pro smailagalio skylutę vanduo palengva tekėdavo ir sukdavo tam tikrą ratą; tas ratelis sukdavo antrą ratelį1, o to antrojo ašelė sukdavo rodyklę, kuri rodydavo valandas. Tokie vandeniniai laikrodžiai nuo seniausių laikų buvo vartojami Chinijoje ir arabų krašte. Europoje jie atsirado tiktai viduramžio laikais.Rodosi, kiek vėliau buvo išrastas smėlinis laikrodis. Im-| davo stiklinį, viduryje susmauktą indą; vieną jo pusę pripildavo smėlio, antru galu statydavo ant stalo. Smėlys palengva byrėdavo pro sąsmauką iš pilnojo galo į tuščiąjį. Kai visas išbyrėdavo, indą apversdavo, statydavo antru galu. Iš to, kiek kartų tekdavo apversti indas, numanydavo, kiek laiko praėjo. Tokius laikrodžius dar XVII amžiuje vartodavo jūrininkai.Laikrodžiai, varomi svarais, atsirado Europoje vienuoliktame amžiuje; juos-atgabeno arabai. Šituose laikrodžiuose ratą, prie kurio buvo pritaisyta rodyklė, sukdavo svaras, pakabintas ant virvės, apsuktos aplink rato volelį. Kad svaras varytų ratą lygiai, duodavo ratui savo dantimis sukinėt čia į vieną, čia į antrą pusę kitą ratą. Tuo būdu priversdavo ratą suktis lygiai ir vienodai varyti rodyklę.Ir vandeniniai ir smėliniai laikrodžiai netiksliai matuodavo laiką. Svarais varomas laikrodis buvo jau šiek tiek tikslesnis, bet vis dėlto ir jis dar buvo netobulas. Jis reikalingas buvo dar prietaiso, kurs geriau valdytų rodyklių sukamus ratus. Tą prietaisą sugalvojo Hiuigensas, Hagos laikrodininkas. Jis žinodamas, kad sunkus daiktas, pakabintas ant siūlo, visai lygiai supasi į vieną ir antrą pusę, padirbo švytuoklę ir pakabino ją prie laikrodžio. Ratą, kurį suka svaras ir kurs varo laikrodžio rodyklę, jis padarė su į- žambiais rinteliais. Prie švytuoklės prijungė šakutę su dviem kableliais, katruodu, supantis švytuoklei, stabdo ratelį ir leidžia jam pasisukt tik per vieną katrą šoną. Lygiai švytuojant švytuoklei, vienodai sukinėjasi ir ratelis ir reguliuoja rodyklę.Beveik vienu metu su sieniniu laikrodžiu išrastas ir kišeninis laikrodis, kurį varo spyruoklė. Švytuoklę čia atstoja tam tikras ratelis (balansininkas), kuris sukinėdamasis į abi puses, reguliuoja laikrodžio ėjimą. Pirmųjų kišeninių laikrodžių spyruoklė buvo užsukama rakteliu; paskum raktelį pakeitė remontuaru, t. y. tokiu prietaisu, kuris atstoja raktelį.Ilgainiui buvo išrasti chronometrai, t. y. tokie laikrodžiai, kurie tikslių tiksliausiai parodo laiką. Chronometrai labai praverčia jūrininkams, kurie, tiksliai žinodami laiką, numano vietą, kurioje laivo esama. . 

Pradėdamas rašyti apie vietoj jų, ima dainuoti iš kai jaunimą ir dainas, negaliu praleisti taip gražios legendos, kuri iš dalies charakterizuoja (nurodo) dainų reikšmę žmogaus sielos gyvenime. Toji legenda skamba šiaip „Kada Dievas sutvėrė dangų, žemę ir visą pasaulį, tai, nežiūrint visų gamtos grožybių, pasirodė mažas trūkumas: nebuvo tokios būtybės, kuri sujungtų dangų su žeme ir nors kiek galėtų pakelti žemės sutvėrimų sielas aukščiau paprasto, kasdieninio gyvenimo. Kad užpildytų tą trūkumą, Dievas pasišaukęs vieną iš dangiškų dvasių, jai tarė: „Tu nematoma, nejaučiama, niekam vietos neužimanti, (nes pasaulis ir taip bus labai pilnas) nusileisk žemėn ir žadink visų, ten gyvenančių, sielas; tavo vaizdas bus „Daina.” Ir tiesa. Dainos ke lia mūsų sielas aukštyn ir iš reiškia tuos paslaptingus vi dujinio pasaulio virpėjimus kuriems neturime išreikšti žodžių paprastoje kalboje Kai kurie jaunųjų mano, kad dainos tik linksmumą žadi na, bet jos gaivina ir žmogaus sielą, palengvina gyve nimo sunkumus ir padaro žmogų kilnesnį, jautresnį. Jos kalba tokia kalba, kuri paliečia švelniausius žmogaus jausmus. Beklausydamas dainų, arba pats dainuodamas, žmogus jaučia tai, kas kilnu, dieviška ir slaptinga. Nebe reikalo sakoma, kad „Širdis, kurioje gy-

kur atneštas be turinio, be geresnės melodijos, o neretai net labai biaurias visokias „zuzanas,” „bubličkas” ir pa. našios rūšies dainas. 0 tai nenormalus (nesveikas) ra škinys. Taip darydami, nieko Į gero nepasieksime. Kol dar | didesnė dalis jaunimo nenu- J grimzdo į šlykščiųjų dainą bedugnę, kol yra dar laiko, privalome rūpintis amžinuo. ju tautos turtu, jaunimo ug. dytoju — gražiomis daino- f mis.Dainų reikale turime eiti nauja linkme: įsteigti visuose miestuose, miesteliuose ir bažnytkaimiuose gerus cho. rus ir juos gerai palaikyti. 0 kad būtų jie geri, tvirti, pavyzdingi, pirmų pirmiausia reikia pasirūpinti, kad var- goninkų vietas užimtų gerai chorų vedime nusimaną žmonės. Juk nepaslaptis, kad pas mus dar yra gana daug var- goninkų, kurie vos gerai parašyti metrikus ir šiaip taip pacirpinti vargonais tesugeba, o, apie choro reikšmę, jo vedimą, beveik visai neturi nuovokos. Bet ir geras vargoninkas, jei jis nemoka su jaunais žmonėmis artimų ir gerų santykių palaikyti, nepatrauks reikiamo skaičiaus choristų. Iš to aišku, kad vargoninkui būtinai reikalingas nevien didesnis išsilavinimas, bet ir sugebėjimas tin karnai su jaunuoliais apsieiti. Negerai daro tie, kurie gerų vargoninkų tinkamai nepalaiko, ir tie, kurie pasi-vena daina, piktam visados .tenkina bet kokiu vargonų uždara. Tai reiškia, kad a-j nžvigdinimuTat visi tie, pie dainuojantį žmogų gali- kurįe vargoninkus samdo ir ma galvoti, kaip apie dorą .atleidžia, turėtų pasirūpinti
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TEŽYDI LIETUVA!Atgavusi vietą Europoj, laisva, iškėlusi saulėje vytį, jaunai pražydę jusi mūs Lietuva per amžius laimingai težydi.Žydėki ir puoškis darbais ir dora! Tvirtėk mūs krauju apšlakstyta!O kraujas, iš meilės pralietas, tikra viltis į laimingąjį rytą.Težydi Tėvynė! O mūs vėliava tejungia vienybėn jos sūnus, ir širdį' uždegusi meilė blaiva teugdo didvyrius — galiūnus.Ir jie, mylėdami žemę tėvų, nuvalę ir širdis ir kardą, nepiršdami jai svetimųjų dievų, pasauly tekelio jos vardą.
Bijūnas.

Tat visi tie,
žmogų. Tačiau nereikia tai kas aukščiau pasakota, suprasti klaidingai. Tuo dar nesakoma, ir tas dar nereiškia, kad visos dainos yra geros ir teigiamai žmogų veikia. Tik gražios, kilnios dainos veikia estetiškus ir etiškus (grožio ir doros) jausmus ir tuo būdu kelia žmogų į aukštesnįjį, geresnįjj pasaulį. Dainos negražios, šlykščios galingai veikia žemąją žmogaus prigimtį, kelia aistras ir geidulius ir daro žmogų, ypač jauną, begėdį ir akiplėšą. Mūsų liaudies dainos, kalbant apskritai, y- ra švelnios, gražios ir tolimos nuo bet kokio nepadorumo, šlykštumo. O, be to, jų muzikalinė forma (lytis), ritmai ir mintys su teksto turiniu yra išreikšti labai harmoningai (darniai) ir muzikaliai.Tik, nelaimė, paskutiniu metu mūsų jaunimas pradėjo jas niekinti, pamiršti ir

mui paruoši

LIEPOS MĖNUOLiepos mėnuo prasidėjo, Visos liepos sužydėjo;Nuo jų žiedų ir nuo lapų Oras pilnas gardaus kvapo.Bites zirzia, laksto, skraido, Viena kitą bara, baido;Liepų žiedus siurbia, knaibo Su snapeliu savo laibu.Susikvietę didę talką Vašką, medų namo velka;Aviliuose dirb, lipina, Žmonių naudai-vis gamina.Tik tu, žmogau, pažiūrėki, Dirbt ir tu taip panorėki! Bitės mus čia pamokina... Kaip jos maistą sau gamina.

surasti gerus vargoninkas ir sudaryti geras jų veikimui sąlygas.Be to, vargoninkams į pagalbą gali ir turi eiti kunigai, mokytojai ir kiti inteligentai. Reikia pagaliau suprasti, kad dainų dvasią atgaivinsime tik bendromis jėgomis. Organizuojant daugiabalsius chorus, neturime pamiršti ir liaudies chorų. Pastaruosius gali organizuoti kaimuose ir jiems vadovauti daugiabalsių chorų dalyviai. Tačiau dalyvavimu chore ir choro dainomis mes jaunieji neturime pasitenkinti. Mes privalome dainuoti ir paskirai. Juk seniau mūsų sodybos, laukai, pievos ir girios nuo dainų skambėjo. Tat su vasaros grožiu, žydinčiomis pievomis ir žaliuojančiomis giriomis atgimkime, eikime į laukus, pievas darbo įrankiais nešini ir juose paskirai ar susirinkę į būrelius, raliuokime mūsų jaunystės daineles. Jos mums padės subręsti skaisčiomis mergaitėmis ar drąsiais vyrais.Jaunimas ir dainos yra neatskiriami, kai žiedas nuo stiebo. Jei mes nuskinsime žiedą ir nors geriausiai jį saugosime, visvien jisai nudžius ir savo grožio neteks. Panašiai ir jaunimas be dainų. Būdamas jaunas, gyvas, kupinas entuzijazmo (užsidegimo), nedainuodamas arba dainuodamas šlykščias dainas, be laiko pasens. Kasdien stiprindami savo kūną, nepamirškime ir savo dvasios. Žinokime, kad dainos negaivinama siela dažnai užleidžia savo teises kūnui ir pati, kaip tas kirminas, dulkėmis ir purvu tenkinasi.
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Marianapolis
' „Be mokslo ne ponausi, bet ver
gausi” — būdavo sakoma. Nors šian
dien ir mokslą baigę ne visi gali „po
nauti,” vienok jo nebaigus yra dar 
Sunkiau gyventi. Gyvename tokius 
laikus, kad kur tik nepažvelgsi, visur 
matai žmogaus mokslo vaisių, valdan
tį visą gyvenimą. Kiekvienas ir ma
žiausias dalykėlis yra moksliškai ap
skaičiuotas, tiesiog stebuklingai su
galvotomis ir kaskart vis tobulinamo
mis mašinomis gaminamas. Jau ir da
bar daug labai paprastų dalykų mes 
nebesuprantame, jei jų nesame aty- 
džiau apžiūrėję ar išstudijavę. Greit 
ateis laikas, kad mes nė paprasčiau
sios laikraščio žinutės nebesuprasime, 
nes joje vartojami terminai ir išsi
reiškimai mums bus „peraukšti.” Net 
ir juokai, kurie dabar dar suprantami, 
tada vargiai bejuokins mus. Užtai 
mes turime sekti gyvenimą, kad nuo 
jo neatsiliktume. Buvo laikai, kai bu
vo didelė garbė savo pavardę pasira
šyti. Dabar jau to neužtenka: ir pa
prasto darbo ieškant klausia, kokią 
high schoolę ar kolegiją baigęs. Ne 
vięnas iš jūs pasakysit, kad kolegijų 
nebaigę turi dar geresnius darbus, nei 
tie, kurie dabar baigia. Taip, tai be
veik teisybė. Bet taip tik buvo ir yra, 
tačiau tai nereiškia, kad taip bus to

liau. Dabar besimokančio jaunimo 
daugybė, daug ir mokslus baigusio. 
Jau dabar prie paprastų darbų, ir 
ypač krautuvėse, reikalauja kolegijų 
diplomų, o kas bus už keleto ar kelio- 
kos metų, kai tau jaunuoli reikės rū
pintis gyvenimu, gal ir šeima? Užtai 
dabar, kol jaunas, kol savyje jauti 
energiją ir norą dirbti, mokykis ir 
ruoškis gyvenimo kovai, kuri tavęs 
laukia. O jūs, Tėveli ar Matutė, kurio 
pečius vargino ir gal tebevargina sun
kus darbas, dėk visas pastangas, kad 
savo sūnelį padaryt laimingu, kad jis 
nebūtų prastesnis už kitus, kad jis už
augęs galėtų džiaugtis savo tėveliais, 
kurie jį paruošė gyvenimui, išleido į 
mokslą. Bet, leidžiant mokyklon sū
nų, reikia nepamiršti, kad ta mokykla 
yra jaunuolio dvasios, būdo formuo
toja. Taigi, jei kokion mokyklon iš
leisk, jei jis ten gaus prastą auklėji
mą, vieton padėkos ir paramos, galit 
iš jo susilaukt neapykantos. Užtai tė
vai privalo žiūrėt, kur jie savo vaikus 
leidžia.

Yra nemaža gerų mokyklų, bet lie
tuvių jaunimui nėra ir negali būti ge
resnės už Marianapolį. Ten visa va
dovybė ir profesoriai ne už pinigą, bet 
iš idėjos, iš pasišventimo dirba jauni
mo mokslinimo ir auklėjimo darbą.

Kunigas dr. Jonas K. Navickas, M. I. C., 
Marianapolio Kolegijos steigėjas, rektorius, 
jau 10 metų sėkmingai ją veda. Visų studen
tų gerbiamas ir mylimas, kaip tikras tėvas.

AMERIKOS LIETUVIŲ HIGH SCHOOL 
IR KOLEGIJA

REIKALAVIMAI

Į high school priimami berniukai, 
baigusieji pradžios mokyklą; į kolegi
ją — baigusieji high school.

Jaunuoliai, norintieji įstoti į Ma
rianapolio mokyklą, patiekia šiuos 
dokumentus: 1. Baigtųjų mokslų di
plomą, 2. Dvasios Vado rekomendaci
ją, 3. Krikšto metrikus, 4. Gydytojo 
liudijimą.

MOKESTIS

Mokslo metai prasideda paprastai 
rugsėjo ir baigiami viduryje birželio 
mėnesio. Už mokslo metų jaunuolio 

Imaistą reikia mokėti $250.00. Šioje 
< sumoj e įskaitoma ne tiktai maistas, 
(bet taipgi kambarys, šviesa, šiluma, 
Jguolis, skalbimas. Už mokslą metams 
/ reikia mokėti $50.00.

| Mokestis sumokama ratomis po 
šimtą dolerių — 1. mokslo metų pra
džioj, 2. Kalėdoms ir 3. Velykoms. 
Kas nori naudotis, turi primokėti po 
$5.00 — 1. už vadovėlių nuomavimą, 
2. už muzikos instrumentą, 3. labora
torijos mokestį ir 4. sporto mokestį.

Neturtingiems, bet aukštos vertės 
^jaunuoliams, Kolegijos Vadovybė tei

kia lengvatų, atleisdama juos nuo mo
kesčių iš esamojo stipendijų kapitalo 
nuošimčių. Kiti gali dalinai savo dar
bu atsilyginti.

ŽODIS LIETUVIAMS

Amerikos lietuvi, jauti ir žinai, jog 
Marianapolis yra mūsų tautos grožis 
ir pasididžiavimas! Marianapolis yra 
mūsų tautos švyturys ir apdraudos 
laidas ateičiai. Remk šį apšvietos ži
dinį

ŽODIS MOKSLEIVIAMS

Jaunuoli! Ieškai aukštesnės mokyk
los, kuri galėtų patenkinti tavo jaunų 
dienų svajones — gyvenimo perspek
tyvas, kurioje galėtum pasiruošti tin
kamai gyvenimui ateityje, nežiūrint 
kurioje srityje Tau teks darbuotis — 
biznyje, profesijoje, pašaukime — 
rinkis savą lietuvišką katalikišką mo
kyklą. Toji mokykla yra MARIANA
POLIS.

Visais reikalais reikia kreiptis:

KUN. DR. J. NAVICKAS, 
MARIANAPOLIS,

THOMPSON, CONN.
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Kolegijos šiaurinis fasadas. Pro jį įeina jauni moksleiviai, o išeina gyveni
mui paruošti žmonės.

ra tinkama laboratorija. Biologija aug
menijos srityje turi puikiai įruoštą pra
tybos šiltnamį.

Aukštai stovi muzikos menas: atski
ros pamokos teikiamos pianu ir vargo
nais ; dūdų ir stygų orkestrai lavina or
kestrinėje muzikoje. Ypatingos pamo
kos skiriamos balsui lavinti.

Kiekvienais metais kviečiami įžymūs 
prelegentai su paskaitomis svarbiau
siais gyvenimo klausimais, kurie turi 
rūpėti ir rūpi kiekvienam išsimokslinu
siam asmeniui. Be to, šios paskaitos 
dažnai esti paįvairinamos įdomiais ju- 
domaisiais paveikslais. ......

Jie visi kilę iš paprastų, daug vargo ma
čiusių tėvų, užtai ir mūsų reikalus ge
riau supranta, mūsų vaikų tinkamą iš
auklėjimą įvertina ir tam dirba. Štai ką 
sako pati kolegijos vadovybė:

KOLEGIJOS PASAULĖŽIŪRA
Kolegijos vadovybės pasaulėžiūra yra 

štai kokia: auklėti lietuvių tėvų sūnus 
katalikiškai lietuviškoje dvasioje, kad 
jie taptų gilaus tikėjimo ir aukštos do
rovės jaunuoliai, mylintieji savo tautą 
bei gimtąją kalbą ir būtų sąmoningi 
Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiai.

MOKSLO SANTVARKA
Marianapolio mokykla yra aštuonių

metų kursas — keturi metai high school 
ir keturi metai kolegijos, padalinti į dvi 
kryptis: klasinę ir prigimties mokslų.

Dėstomi dalykai anglų ir lietuvių kal
bomis. Amerikos lietuvis jaunuolis turi 
tinkamai šias kalbas mokėti, nes ateity
je jam teks dirbti dvilypėje visuomenėje 
— anglų kalba kalbančioje ir lietuviško
je, savo tautoje.

Klasinių kalbų yra dėstomos — loty
nų ir graikų kalbos ; naujųjų — prancū
zų kalba. Matematika — algebra, geo
metrija ir trigonometrija — baigiama 
high school. Kolegijoje daugiau dėmesio 
kreipiama į prigimties mokslus — fizi
ką ir chemiją; šiems mokslams tirti y-

Ši arka veda į gražųjį „itališką’” gėly
ną ir poilsio kalnelį, kur stovi baltas vė
liavos stiebas.

Gražiojon Marianapolio kolegijon studentų seimų ar mokslo švenčių proga pri
važiuoja svečių iš arti ir iš toli. Čia malonu gamta pasigrožėti, savo maloniu jau
nimu pasidžiaugti ir Tėvų Marijonų vaišingumu pasinaudoti.

STUDENTŲ VEIKLA
Studentai yra susibūrę į Studentų 

Sąjungos kuopą, suskaldžiusią savo 
veiklą įvairiomis rūšimis: visuomeni
nės darbuotės, spaudos, dramatikos ir 
sporto.

Kuopa leidžia mėnesinį laikraštį 
„Studentų Žodį,” vienintelį Amerikos 
lietuvių žurnalą, skirtą inteligentijai. 
Į studentų skaityklą ateina kelios de
šimtys žurnalų ir laikraščių. Kiekvie
nais metais Dramos Ratelis suruošia 
puikių vaidinimų, statomų daugelyj 
lietuvių kolonijų. Rinktinasis choras 
dažnai tiekia programas oro bango
mis. Kolegistai savo kambariuose 
naudojasi radio. Sportas yra turinin
gas ir įvairus. Sviedinio (baseball) ir 
futbolo rateliai žaidžia su įvairiomis 
kolegijomis. Puikios teniso aikštės. 
Žiemos metu lenktynės pašliūžomis ir 
pačiūžomis. Namuose brangūs įruoši- 
mai bilijardu ir kamuolių (bowling) 
žaidimams.

Kolegijos studentai ne tik klasėse ir knygyne ieško sau mokslo. Jie turi spor
to, literatūros, meno ir įvairius kitokius ratelius, kame išbando savo gabumus 
ir įgytas žinias. Čia matome vaidilas veikalo „Paslėptoji brangenybė.” Šie 
vaidilos aplankė nevieną lietuvišką koloniją ir gražiai pasirodė scenoj.

MOTO (IŠ KOLEGIJOS METRAŠČIO 
„AUDRA,” 1936 M.)

Mūsų moto — jėga, drąsa ir teisingu
mas. Kas mums įvairiausios gyvenimo 
kliūtys, jei mūsų gyslose teka jaunas 
kraujas, jei mūsų raumenys jaunatvės 
jėga pritvinkę, jei mūsų širdys nepalau
žiama drąsa plaka ir jęi mes einam tas 
kliūtis nugalėti teisingumu apsiginkla
vę! Kas mums kelią pastoti gali Teisin
gumu žmones nuginkluosim, drąsa gy- 
gulius pavergsim, o jėga visas mums ke
lią pastojančias barikadas išversim.

Teisingumo išmokom mokyklos suole, 
o drąsos ir jėgos įgavom sporto aikštė
je. Mes žinojom ir žinom, jog sportas 
nėra ir negali būti mūsų tikslu, bet mes 
taip pat tikėjom ir tikim, jog tik svei
kame kūne gali būti sveika, judri ir ga
linga dvasia. Tad ir ėjom į sporto aikš
tes, kad suformuotume rėmus gražiau
siam kūriniui — mūsų sieloms.

Per keturis metus mokyklos suole iš
mokom suprasti gyvenimą, o sporto aik
štėj išmokom jį pajusti.

Kokie mes laimingi!

Kolegijos rūmai skęsta puikiame parke, kuriame randame kvepiančius pušy
nėlius, čiurlenančius šaltinius, Europos pavyzdžiu sutvarkytus gėlynus, šilta
daržius ir žaidimo aikštes. Čia matome lapukais apklotą vandens šaltinį, kuria
me nardo auksinės žuvelės.
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Baltimore, Md.

Ketvirtadienį, liepos 
d. nors buvo šilta, bet 
Panos Marijos škapliernos 
šventė mūsų bažnyčioj buvo 
apvaikščiojama iškilmingai 
Vakare buvo Mišparai; kas 
negalėjo ateiti išklausyti šv. 
Mišių, atėjo ant Mišparų. 
Tas mums priminė saldžią 
jaunystės dieną, kada mažas 
būrelis vaikelių, klūpodami 
prie Panelės Švenč. altoriaus, 
su meile ir džiaugsmu širde
lėse laikė rankose rožančių ir 
škaplierius, iki kunigas už
dėjo juos ant kaklo ir visam 
amžiui pavedė globai Dangiš
kos Motinos. Tikrai yra sal
dus atsiminimas jaunystės, 
kuri teko praleisti Lietuvoj

— Sekmadienį, liepos 19 d. 
bažnyčioj per pamokslą įuvo 
apsakytas šv. Vincento nepa
prastas gailestingumas.

Šį sekmadienį mirė a. a 
Grebliauskienė, graboriaus 
J. Grebliausko žmona.

— Užėjus karščiams, baž
nyčioj viskas lyg pasikeitę. 
Šv. Mišios būna tykios; jas 
atnašauja kun. Mendelis ir 
kun. Lietuvninkas. Kun. K. 
Keidošius svetimoj parapijoj 
darbuojasi. Kun. A. Dubins- 
kas dar negrįžo iš atostogų. 
Parapijiečiai jaučia lyg kokf 
ilgėjimąsi.

— A. a. Ieva ir Ona Kriš
čiūnaitės, ištarnavę kleboni
joj 43 metus, pereitą rudenį 
atleistos iš pareigų, abi mirė. 
Dabar naujosios tarnaitės 
apleido tarnybą. Juodukas 
ateina patarnaut; jo moteris 
dirba virtuvėj, gamina val
gius, o juodukas, baltu siūtu 
apsivilkęs, įleidžia; parapijie
čius ir apšvarina kleboniją. 
Lietuviams atrodo kas nau
jo, dar niekad juodžių pas 
lietuvius lyg nebuvo. Liet, 
draugijų salėj juodis dirba. 
Baltimorėj įsigyvenę juo 
džiai tarnai pas turtuolius. 
Kiti sako, kad negrai paklus
nesni tarnai už baltus. Tie
sa, Washingtone Lietuvos 
pasiuntinybėj juodis apžiūri 
namą. Jis moka ir puikiai lie
tuviškai kalbėt.

— Lyg gėda, kad juodžiai 
išmoksta lietuviškai kalbėt, o 
laikraščiai rašo, kad lietuvių 
jaunimas pamiršta savo kal
bą. J. K.

16 
šv.

Žinutės

Jaunas hartfordietis Jur
gis Naktenis šiomis dienomis 
įtrauktas į anglų laikraščius. 
Jis yra basebolo sviedikas 
Philadelphia Athletic ko
mandoje. Jam nelabai sekėsi, 
bet jo praeitis labai graži ir 
daug žadanti sporte; jis yra 
labai pasižymėjęs ir, rodos, I 
už sportą gavo stipendiją 
tęsti mokslą Duke’s univer
sitete. Vietiniai Hartfordo 
laikraščiai nustebo, kad Nak- 
teniui taip nesisekė, bet pa
stebėjo, jog tai gali atsitikti 
ir geriausioms sviedikams. 
Rodos, Naktenis žaisdavo 
Hartfordo High School ko
mandoje. Linkėtume jam, 
kaip ir kitiems lietuviams 
,,big-leagueriams’ ’ (Broaca
in Tamulis) prasimušti spor
to pasaulyje.

2 d., 7:30 vai. vak., parapi
jos salėj.

Ši vakarienė tikrai bus 
graži, nes yra pakviesta vi
sos apylinkės dvasiškija, in-

HARTFORD, CONN.

Metinis Vyčių išvažiavimas
Šiais metais, kaip papras

tai, Hartfordo Liet. Vyčiai 
turėjo metinį išvažiavimą. 
Išvažiavimas įvyko South
wick, Mass. Lake Conga- 
mond liepos 12 d. Diena bu
vo labai graži ir visas orga
nizuotasis Liet. Vyčių jauni
mas turėjo labai linksmą lai
ką. Tą pačią dieną ir Bristo
lio liet, katalikų jaunimas — 
Lithuanian Catholic Crusad- 
ers — irgi turėjo'metinį iš
važiavimą toj pačioj vietoj. 
Abidvi liet. kat. draugijos įr 
Vyčiai iš Hartfordo ir „kry
žiuočiai” iš Bristolio rungėsi 
žaisdami „soft ball/’ Visi 
žaidimai išėjo lygiomis.

Paskui visi valgė, maudėsi, 
laiveliais važinėjosi ir t.t. 
O vakare buvo šokiai. Popiet 
kai kurie mėgino savo gabu
mus ir raumenis prie roller
skating sporto. Šiame išva
žiavime dalyvavo kunigai: 
Ambotas ir Kripas iš Hart
fordo, ir Karlonas iš New 
Britain.

Lietuvis dviratininkas
Teko girdėti, kad liet, jau

nuolis važiuoja dviračiu grei
tumo lenktynėse Hartfordo 
Buckleye stadijone, tai Ge- 
geckiukas. Kas antradienio 
vakarą būna tos lenktynės, 
kur smarkiausieji Amerikos 
dviratininkai stato save pa- 
vojun,, kad pralenkus savo 
oponentus.

—o—
Atostogauja

Dabar daugelis lietuvių 
atostogauja. Kiti išvažiuoja 
toliau, o kai kurie čia prie 
marių. Linkėtume visiems 
lietuviams turėti geras ato
stogas.

Tik lietuviai turėtų būti 
atsargūs, kurie važiuoja au
tomobiliais, nes ant kelių la
bai tirštas judėjimas ir yra 
daug nelaimingų atsitikimų.

Lietuvaitė lavinsis muzikoje
Teko girdėti, kad lietuvai

tė Stefanija Dilijonaitė iš 
Bristol, Conn, pradės rimtai 
lavintis muzikoje, balso lavi
nime. Ji ims pamokas nuo 
garsiosios Rosa Poncelle, 
New Yorke. Sveikinam ir 
linkime jai prasimušti kuo 
aukščiausiai muzikoje. Ji 
jauna ir kilusi iš pavyzdingos 
lietuvių 'katalikų šeimynos. 
Sek, Stefanija, Onos Kat- 
kauskaitės pėdomis! Būk pa
sekminga ir pasilik ištikima 
lietuvaitė ir katalikė.

Sesutės Stefanija ir Selma 
tai garsios veikėjos prie Bri
stolio liet. kat. „kryžiuočių” 
jaunimo draugijos ir Conn, 
valstybės liet. kat. jaunimo 
arba C. L. C. organizacijos. 
Abidvi kartais gieda airių 
bažnyčioje ir jungtuvių ir 
laidotuvių metu ar tai Terry
ville ar Bristolyje. Jos mo
kydavosi, rodos, pirmiau 
prie Onos Katkauskaitės. 
Malonu pažymėti, kad mūsų 
lietuvaitės turi ambicijos ir 
netingi lavintis meno muzi
kos šakose. Tai gražus pa
vyzdys mūsų jaunimui, kurie 
toliau nosies nemato ir. myli 
tik „good time.”'

WORCESTER. MASS.

Čią atsilankiau kaip vieš
nia. Įspūdį susidariau puikų: 
miestas didelis ir gražus, 
gatvės daugumoj apsodintos 
medžiais. Tiesa, namai dau
gumoj mediniai, nors yra ir 
puikių mūrinių.

Liepos 6 d. šv. Kazimiero 
parap. vargon. p. L. Žemaitis 
mus apvežiojo po lietuviškas 
įstaigas ir visą koloniją. Mai
ronio parkas yra puikiausia 
piknikų ir pasimaudymo vie-

ta. Ten lietuvių privažiuoja 
daugybė. Salėj įtaisyti visi 
patogumai. Tas parkas nu- 

■ pirktas Labdarių D-jos, kuri 
sumokėjo $25.000. Per kelio-
liką metų ta draugija sušelpė, teligentija, biznieriai ir visi 
nemaža našlaičių ir bedar- parapijonai ir apylinkės he
bių. tuviai. Ryte šv. Mišių metu,

Sekmadienį nuvykom baž- kurias atnašaus pats klebo- 
nyčion. čia žmonių sausa- nas, „Ofertorijų” metu gie- 
kimšai priėję, net sėdynių dos svečias solistas. Vakare 
neužtenka. Jauni ir seni Wor bus programa, kurią atliks 
cesteryj yra prisirišę prie šv. Cecilijos choras, ved. 
savųjų parapijų. Motutės iš- muz. A. Stanišausko; taipgi 

'auklėja gražiai savo dukreles bus iš choro solistų: R. Jur- 
ir sūnelius, kurie nesitranko kaitienė, S. Venckienė, Juo- 
po nepadorias vietas, o laiko- cytė ir Demskytė, M. Dauk- 
si prie savųjų ir gražiai au- šiene ir seniau buvusi gabi 
ga. Tai pavyzdys kitom kolo- .choro narė Petrulienė ir kiti, 
nijom. .Taigi visi, o visi būkite tą

Popiet nuvykom į kitą par- vakarą ‘ ir pagerbkite mūsų 
ką; tai nedidelis sklypas, vadą. Visi įsigykite tikietus 
kaštavęs $15.000. Jį nupirko iš anksto, kad paskui nerei- 
Ukėsų Klubas. Pastatyta di- ketų pas duris stovėti, arba 
dėlė, 2 aukštų salė. Įtaisyta grįžti namo be vakarienės, 
patogios ir gana švarios mau Vakarienės metu patarnaus 
dynės. Ukėsų Klubui pri-moterys sąjungietės ir jau- 
klauso vieni vyrai. nos panelės. A.

Iš tikro, Worcesterio lietu- • 
vių darbštumu j 
džiaugtis. Jų nuveikti dar-1 
bai, lyg garsus varpas, skam
ba ir šaukia kitas lietuvių 
kolonijas prie darbo.

Žilvitis.

Taigi visi, o visi būkite tą

simojimais bijosi atsilankyti. 
Labai tą Įrodė 20 metų Var- 

Igoninkų Sąjungos gyvavimo 
prieš kelis metus iškilmės. 
Ten ne tik veikėjai pasaulie
čiai nemalonėjo atsilankyti, 
bet ir dvasininkijos visiškai 
arti gyvenančios daug nesi
matė. Toks dalykas yra ne
normalus ir labai atsiliepia 
į chorų gyvavimą. Nors cho
ristai nieko nesako, bet tą 
jaučia, nes jaunimas jautrus.

Vargoninkų Sąjunga turi 
savo organą „Muzikos Ži
nios,” kodėl nepaskirti Cho
rų Sąjungai jį oficialiu orga
nu, pradžioje nors vieną pus-

Liepos 25 d., šeštadienį, 8| lapį. Tegu jie vestų jį, kaip 
vai. vak. parap. salėj įvyksta jie nori: lietuviškai ar angliš- 
tradicinis metinis balius su kai. Galėtų turėti to skyriaus 
šokiais. Užprašyta gera mu-savo redaktorių. Tuosyk jį 
zika. Bus įvairių pamargini- būt galima dar pigiau par- 
mų. Kviečiama visų atšilau- duoti: užsiprenumeruotų 
kyti. I choro nariai, padidėtų gaidų

leidimas prieduose, padidėtų

vai. ryte bus su išstatymu 
švenč. Sakramento ir proce
sija. Vakare 7:30 vai. bus iš
kilmingi Mišparai su pamok
slu. Bus svečių kunigų. Kvie
čiami visi — Jersey City ir 
kitų kolonijų lietuviai atsi
lankyti į tas bažnytines iškil
mes.

—o—
Novena prie šv. Onos

Novena prie šv. Onos eina 
sėkmingai. Rytais šv. Mišios 
esti 9 vai., vakarais novena- 
lės pamaldos 8 vai.

—o—
Tradicinis balius

—o—
Išvažiavimas į Cliffside

Liepos 19 d. Jersey City 
lietuviai autobusu ir savo

veikimas ir tuo pačiu gyveni, 
mas nurodytų, kaip eiti to. 
liau ir kaip padaryti chorus 
pastoviais, kad žilagalviai' 
seneliai ir senelės puoštų mį. 
sų chorus, kaip puošia kita, 
taučių chorus. Tuos ir pana, 
sius dalykus turėtų svarsty, 
ti bendrai dvasininkija, Cho. 
rų Sąjungos delegatai ir var. 
goninkai bendruose posė- 
džiuose.

Manau, kad Vargoninkų 
šių 25 metų jubiliejinis sei. 
mas paženklins savo jubilie- 
jų suaktyvindamas Parapiji. 
nių Chorų Sąjungos veikimu 
Tai būtų didelis žingsnis at 
eitin. O visuomenės veikėjai I 
tegu širdingai į tai pažiūrės, 
nes jei ir toliau paliksime 
keletos tūkstančių jaunimą 
palaidais barščiais, kaip iki 
šiol yra, greit jo nebeteksi, 
me — tuosyk nedejuokime, 
jog pervėlai susigriebėme.

galima JerSGV City, N. J. automobiliais turėjo išvažia-

GALINGAS AMERIKOS JUODUKAS 
Palaimintas Martynas, domininkonas broliukas 

(1579 — 1639)

Paterson, N. J,

Triduum prie šv. Onos
Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioj liepos 24 d., t. y. š 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
prasidės Tridumas, kuris pa 
sibaigs sekmadienį po antrų 
šv. Mišių. Prašome gausingai 
atsilankyti; bus labai gra 
žios pamaldos.

Šv. Onos atlaidai
Vietinė lietuvių parapija 

Grand St. ir Manning Ave. 
liepos 26 d., sekmadienį ap
vaikščios savo užtarytojos 
šv. Onos šventę. Suma 10:30

vimą į Cliffside šv. Pranciš
kaus draugovės parengtą pik 
niką. Ten vietinių veikėjų 
buvo iškilmingai sutikti. Pa
sišnekučiavę ir maloniai lai
ką praleidę, visi patenkinti 
grįžo namo.

CHORAI IR JŲ ATEITIS

i J. Žilevičius, L. M.
(Tęsinys iš pereito nr.)

Štai kokie darbai visuome
niško pobūdžio stovi prieš 
mus, kuriuos išimtinai turės 
atlikti parapijų chorai. Tat 
kodėl jie „Parapijinių Chorų 
Sąjungos” vardu?

1938 m. įvyksta Lietuvoje 
„Dainos šventė.” Kodėl ne
gali sąjungos vardu pasiųsti 
rinktinį chorą keleto dešimtų 
asmenų. Jei to negalima, ga
lima nors keleto asmenų de
legaciją pasiųsti. Arbus iš 
to nauda, netenka abejoti. 
Lėšų klausimas labai leng
vas : rengiant provincijose 
įvairius parengimus, galima 
lėšų nemažai sukelti. O prie 
to įvairios delegacijoms pri
vilegijos, DULR pagalba ga
lima daug ko pasiekti.

Už poros metų New Yorke 
rengiama pasaulinė paroda, 
darbai jau pradėti. Kodėl ne
padaryti visos Amerikos lie- 

mų išpuošimą. Nauji aukoto- l^uv^ dainų šventę. Rodos, 
jai yra: Sodaliečių draugija ivy^s 1938 m., tais metais 
$20.50, P. irS. Setkai $15, suPuola Lietuvos 20 metų 
V. Lapinskas $10, A. Lapins- nepriklausomybės . minėji 
kas 10 dol., p. Sdancevičius mas< Kas iš choristų nenorės 
10 dol., Andrius Varaskevi- va9aros me^u pamatyti New 
čius 10 dol., J. Jesulaitis 5 Yorko ir Atlanto maudynių? 
dol., A. Misiūnas 5 dol. Vi- Prie to, susisiekimo įvairios 
siems aukotojams taria šir- R parodas važiavimui teikia- 
dingą ačiū kleb. kun. J. Kin- mos nuolaidos duoda gali- 
įa mumo be didelio sunkumo

Išvažiavimas

Šv. Onos Draugystės me 
tinis išvažiavimas įvyks 26 d. 
(šį sekmadienį) po antrų šv. 
Mišių. Prašome visų draugi
jų laiku susirinkti prie baž
nytinės salės 1 vai. Išvažia
vimas bus į Rockaway „by- 
čių.” Paraginkite savo drau
ges ir draugus į šį gražų iš
važiavimą. Būsite visu kuo 
užganėdinti.

Aukotojų skaičius daugėja

Šv. Kazimiero parap. baž
nyčios papuošimui kaskart 
daugėja aukos? Labai yra 
gražu, Dievas atlygins vi
siems aukotojams už jo na

mumo be didelio sunkumo 
_0__ I bent 3000 choristų suvažiuo-

Atostogose Tu0 reikalu’ rengimui vi-
suotinės Amerikos lietuvių 

Buvo išvykus Marcinsko ^3^03 gventėą, esu keletą 
žmona savaitei laiko pas To- karfų spaudoje* kėlęs klausi- 
cionius į West Milford, N. J. gag įu0 reįkaiu domisi, 
P. Marcinskienė , parvykus|tįe dalykai yra žinomi, čia 

jų neminėsiu. Taupant iš pa
rengimų galima susitaupyti 
lėšas atvažiavimui.

1937 m. visoje Amerikoje 
rengiama „International 
Music Festival,” kurios gar
bės patronu yra Mrs. Frank
lin D. Roosevelt. į muzikos 
komisijas įeina žymiausi šioi 
krašto muzikos vadai, žy
miausi chorai įvairių tautų ir 
tikybų. Po tos šventės vėlia
va stos apie 7 milijonai įvai
rių tautų dainininkų. Atvyk
sta iš Brazilijos, Argentinos, 
Kubos ir kitų Amerikos šalių 
chorų. Visa tai numatoma 
įvykdyti ateinančiais metais 
gegužės mėnesį. Yra pakvie
sti ir lietuviai. Vykdomasis 
tos šventės vyriausias komi-

gerai jaučiasi; sako turėjus 
labai gražias atostogas ir 
linksmas dienas. Kasdien 
maudėsi gražiuose ežeruose, 
tarp aukštų kalnų. Ten yra 
tylu, tik paukščių čiulbėji
mas girdisi. Drauge su Mar- 
cinskiene buvo ir p. Miškinie
nė. Abi yra viskuo užganė
dintos. Korespondentas.

Newark, N. J.

Visiems žinotina, kad 
Trejybės parap. draugijos 
rengia jubiliejinę vakarienę 
pagerbimui kleb. kuni Ig. 
Kelmelio 20 metų kunigystės 
ir 15 metų klebonavimo Šv. 
Trejybės parapijoje. Tai į- 
vyksta sekmadienį, rugpjūčio

Šv.

tetas yra New Yorke su raš
tine Boston, Mass. Nejaugi 
mes nedalyvausime?

Iki šiol dalyvavimas pa
vienių chorų jau yra pasenęs 
dalykas, jaunimo jau nebe- 
domina ir į kitataučius nebe
daro jokio įspūdžio. Teks 
veikti sujungtais chorais. 
Kieno vardu? Ar negeriau

pa-

Pe-
Jo

kojo žemiausios vietos vie- 
nuolyne, ir tik po devyneriy 
metų, paties viršininko įsa
kymu — sutiko tapti regulia
riu pirmojo ordino broliuku 
padėjėju. Netrukus jis tapo 
pavyzdingu vienuoliu. Nenu
ilstamai darbštus, nuošir
džiai paklusnus ir nuolan- 
kus, nepaprastai apsimari- 
nęs, Dievą ir artimą mylėjo 
be galo be krašto.

Martyno širdy kūrendavo
si nepaprasta meilės ugnis 
žmonijai. Jis stengdavos vi
sokiais būdais palengvinti 
žmonių naštą ir visokius ken
tėjimus tarp visų gyvenimo 
klasių. O jo viršininkai duo-

Brolis Martynas, uolus 
juodukas domininkonas šiais 
laikais Amerikoje yra susi
laukęs didelio skaičiaus dė
kingų maldininkų, kurie daž
nai — net ir kasdien — krei
piasi prie jo su visokiais pra
šymais bei reikalais. Ir gerai 
daro, nes jis yra mūsų vė
liausias stebukladaris, nepa
prasta žvaigždė dvasios 
šaulio padangėse.

Martynas gimė Lima, 
ru, 1579 m. gruodžio 9 d.
tėvas buvo don Juan, iš Por- 
res, ispanas riteris, o motina 
juoduke, Ona Velasquez, ki
lusi iš Panamos. Don Juanas, 
avantiūristas — po užgimi
mo antrojo kūdikio, dukters davo jam pilniausią laisvę 

minėtos sąjungos vardu, juk IJoan03’ Paliko sav0 žmon% ir “es geral

vistiek parapijų chorai turės 
tą savo pečiais atlaikyti. Tas 
bus visos Amerikos įvairiuo
se miestuose vienos savaitės | n^s» pageltonavęs, visgi dar 
bėgyje. Vadinas, < 
kuO ne visi parapijų chorai pabai mažai teturime žinių a- 
savo kolonijose. Ar negeriau P^e jaunas dienas. Parašy- 
organizuotai ir didelėmis pa> kad nežiūrint jo vaikys- 
grupėmis? tės blogų aplinkybių, Ma rty-

Labai madoje įvairių jubi- nas pasirodė esąs ncpapras- 
liejų proga daryti miestuose pas vaikutis, pasižymėjo ne
įvairių tautų pasirodymus, paprastu duosnumu varg- 
Pavienių chorų pasirodymai šams. Kai jo motinėlė siųs- 
dažniausia būna labai skys-1 davo jį į turgų, dažnai jis su- 
ti, ypatingai kai tenka atvi
ram ore dainuoti. Čia tautos 
garbė verčia garbingai pasi- 

atlikti? — 
jungtinių 
vieni ki-

vaikučius.
Martyno krikšto- metrika

jo absoliutų pasiaukojimą 
kitų naudai. Kasdieną payal-

bei dokumentas, nors pase- lydindavo apie 200 žmogių.
Kas savaitę išdalindavo tarp

dalyvausimi šiai dienai pasilikęs. Betpn(^čnų, negrų ir ispanų ser-

pavyzdžių,

rodyti. O kaip tai 
eiti prie didelių 
chorų, gelbstint 
tiems.

Tai tik keletą
kurių proga jaunimas uoliai 
darbuojasi. Naudojant šias 
progas galima daugiau jų 
pagauti į chorus. O kuomet 
pamatys didelius darbus ir 
pajus jų atsakomingumą, 
pasidarys daugiau prisirišę 
prie chorų, tuo sudarydami 
netyčia pastovų elementą. 
Darydami panašius dalykus 
neorganizuotai, pripuolamai, 
mes tik jaunimą atbaidome 
nuo chorų: pajutę nekokį 
pasisekimą, spjauna į choro 
veikimą ir eina lauk iš jo.

Tuos ir panašius dalykus 
teks šią vasarą pasvarstyti 
Kunigų Vienybės ir Vargo- 
ninkų seimuose. Kodėl nepa
daryti drauge su Vargoninkų 
Sąjungos seimu ir Chorų Są
jungos delegatų suvažiavi
mo apibendrimui veikimo? 
Tuosyk toki seimai pasidary
tų daug įdomesni. įdomautų- 
si plačioji visuomenė ir nesi
bijotų visuomenės veikėjai 
tokiuose seimuose dalyvauti. 
Iki šiol Vargoninkų seimai 
eina beveik nepastebimi, net 
patys artimiausi visuomenės 
veikėjai savo idėjomis ir už-

---------— —£— - 
gančių ir mirštančių už 200 
dol. produktų bei gyvenimui 
reikalingų dalykų.

Aplankydavo vargstančių 
apleistųjų bakūžėles, lyg 
koks gailestingas angelas, ir 
dažnai Dievas jam davė galių 
stebuklus daryti ir pasakyti 
ateities dalykus. Jo pastan
gomis Šv. Kryžiaus namai, 
(našlaičių namai) buvo į- 
steigti dėl apleistųjų, be pa
stogės gyvenančių peruviečių 
vaikučių. Visur Martynas ne
šė paguodos ir pagalbos. Vi
sa Lima meilingai jį vadin
davo „Biednųjų tėvu. ”

Martyno uolumas ir nepa- 
Martynėlį į Guayquil, kur jis prastai nuoširdi meilė arti- 
mokėsi dvejis metus. Paskui 
paliko jį (12 metų amž. su
laukusį) mokytis pas tūlą 
Lima miesto kirpėją — chi
rurgą. Tas labai patiko Mar
tynui, nes dabar jis galėjo 
mokytis praktiškai padėti 
sergantiems ir kenčiantiems 
ligoniams. Pilnai atsidavė 
mokslui, ir greitu laiku gan 
gerai išmoko tuolaikinės me
dicinos. Džiaugėsi galėsiąs 
vargšams padėti ne tik pa
guodos žodžiais ir dovanėlė
mis, bet ir medicinos patar
navimu be jokio atlyginimo! 
Be to, savo karštomis maldo
mis, ir dažnai stebuklingais 
išgydymais, Martynas daug 
daug vargšų atvedė prie Ge
rojo Ganytojo, Jėzaus Kris
taus.

Susilaukęs 22 m. amž., pa
juto Martynas esąs šaukia
mas į1 tobulesnį gyvenimą. 
Nukeliavęs į šv. Rožančiaus 
Domininkonų ' _ _ ______  _______ _______ ,
prašė, kad priimtų jį kaip atlikti gailestingumo ir arti- 
Tretininką padėjėją. Būda- mo meilės darbus, 
mas nuolankios širdies, ieš-

grįždavo su tuščiom rankom, 
nes atiduodavo visą produk
tų bei valgių.pintinę badau
jantiems.

Kai Martynui sukako aš- 
tuoneri metai, jo tėvelis grį
žo į Lima, ir išgirdęs, koks 
nepaprastai geras jo sūnelis, 
pasiryžo jam padėti. Nuvedė

mui tai labai reikalinga ir 
opi pamoka mūsų laikams. 
Stebimės, kai skaitome, ką 
šis nuolankus broliukas pa
darydavo. Gyvendamas ne
paprastame apsimarinime ir 
vesdamas gilaus pamaldumo 
gyvenimą, jis visgi sugebė
davo tiek daug gero padaryti 
žmonių kūno ir sielos naudai.

Kadangi Martyno meilė 
buvo be krašto didi, Dievas 
net ir didelius atstumus pa
naikindavo, kad Martyno mi
sija pasisektų, didėtų. Tei
singų pasitikėjimo vertų liu
dininkų parašyta, kad Mar
tynas — nors visą gyvenimą 
praleido P. Amerikoj, padė
jo krikščionims nelaisviams 
Afrikoje, ir patarnavo ligo
niams ir vargšams Meksikoj, 
Chinijoj ir Japonijoj. Many- 
tumei, kad Martynas turėda
vo kokį tai nuostabų kilimą, 
kuris žaibo greitumu jį nu- 

vienuolyną,1 nešdavo virš plačiųjų okeanų

(Pabaiga 5 pusi. 7 kol.)

Žinot, gerbian 
. mes gyvenimą 

kaip kriaučius ra 
aš pastojau vaiski 
iš manęs juokėsi,' 
ką miksmu: telij 
džius §u grandsti 
jamais, Hetuvisk? 
su angelcka kai 
su bedarbiais ir 
su draugais. Ui 
žau ir vėl nuta 
vent WiUiamsbw 
vau pastanavijęs 
kitokiu fruktu. 1 
Susitinku vieną, 
būrį frientų, jie 
klausinėja navyi 
aš imu jiem pasi 
damas jokių auk 
dytų miksinimų 
riau išeinant į ar 
visi ir žiūri liež 
nesupranta. Vien 
ir pasakė: čia k 
krajus, tai ir va 
suprantamą leng 
ri su mum bizni 
frentas sako: „E 
si į Kauną arba ; 
ną, tai su ponai 
tokį klyr liežuv 
kur ir Muvišk? 
lame1’ vadinam

šenavoto; 
vėl nutariau, dė 
mybės, vartot 
ną, kame bus 
maitiškų, aukšta 
kišką spirgučių.

Lyginta
Žodis „lygintoj 

visaip suprasti, 
pavyzdį kad ir p 
kaitį, kuris buvo 
sias raudonojo re 
las ii porą metų 1 
navo kriaučių šeii 
kas nenįinčins, 1 
vo gabus žmogus 
rai mokėjo moi 
Sakysim, jis pas 
jo prietelki turi 
vinį o kiti nema 
laižulikaitis pirm 
W ant bačkos 
sa^ū,otuometu 
stosi po bendrą vis 
kišenių ir sortuoja 
Matydamas,kadvi 
gus liežuvius ir p 
la apie tai, ko než 
ii turi nemaža ka. 
?ali klausytis nia 
Wl Žulikaitis 
kd anie yra laimii 
fagi; užtai jis, net 
^ut vienos iš tų d 
Wų, norėjo nors 

už savo drau 
fie®is... Tas jam 
sekėsi. Pasibaigus ( 
ti tamystai, jo 
draugai net susirie 
lė ir patį Židikai 
rius stato. Bet kai 
bodo nekudems z 
sytis, jie apsidaii 
Būgną sau už va 
kis nuo pirmo 
ofisą atėjo, radi 
darbų to garsaus 
sakoma, virs-1 
briaučiško aukso
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ŠERMUKŠNINĖ

’ ’’AMERIKA ”

lU) kad Vargonų 
metų jubiliejinis < 
ženklins savoju 
tyrindamas Parapiji 
•rų Sąjungos veildį 
ų didelis žingsnis at 
1 visuomenės veikėjai 
Ydingai į tai pažinį 

ir toliau paliksime 
. tūksW jaunimą 
is barščiais, kaip 

greit jo nebeteksi, 
tuosyk nedejuokime, 
$ai susigriebėme. '

VIETOS ŽINIOS
FEDERACIJOS APSKRIČIO 

POSĖDIS

Šio mėnesio 29 d. (trečia
dienį) įvyksta mėnesinis Fe
deracijos Apskr. posėdis, ku- 
rin kviečiami visų draugijų 
atstovai atsilankyti.

Be to, primenama, kad šio 
posėdžio metu, bus priima
mas nario mokestis, todėl 
draugijos, kurios dar neužsi
mokėjo, malonės dabar tai 
padaryti.

DOVANA AMERIKAI

tis siuvimo amato, dauguma 
atsakytų, kad nežino, nes ligi 
šiol dar neteko matyti istori
jos, kurioje apie tai rašytų. 
Bet grožinėje mūsų literatū
roje nemaža galima rasti a- 
pie siuvėjus. Ten įvairiai apie 
juos rašoma. Tačiau neįma
noma visa tai atsiminti, to
dėl šiuo tarpu teks pasinau
doti gerai mums žinomu se
nosios mūsų kartos rašytoju 
M.. Valančium, kuris savo no
velėje „Palangos Juzė” kaip 
tik ir rašo apie lietuvį siuvė
ją. Palangos Juozą galime

sukirpti ir dailiai susiūti...
Juozapas beviešėdamas pa

sisiuvo sau juodą odinį krep
šelį su pasamonais, susidėjo 
į jį marškinius, skepetas, ge
lumbės jupelę, siuvamąjį 
pirščiuką ir žirkles, apsivilko 
trumpais švarkais, užsimovė 
skrybėlę, apsiavė prūsų pa
pročiu klumpėmis, įsikabino 
į kukšterą savo odinį krepše
lį, gavo nuo tėvo tris rublius, 
pasakė tėvams sudiev ir iške
liavo į kretingiškius.

Nuo išėjimo dienos Juoza
pas pragaišo, kaip į vandenį 
kritęs; veltui, užvis Viskan
tienė, teiravosi, klausinėjo 
žmonių, atvažiuojančių į Pa-

darbininkais, o jūsų kores
pondentas nekantriai lauks 
kito tokio pikniko.

b. j.

KAIP APVAIKŠČIOJOME 
DARIAUS IR GIRĖNO 

SUKAKTUVES

IŠ DARIAUS IR GIRĖNO 
FONDO SEIMELIO

tonas broliukas

niausios vietos vie.

ities viršininko įsa. 
-sutiko tapti regulia. 
aojo ordino broliuku 
L Netrukus jis tapo 
igu vienuoliu. Nehu- 

darbštus, nuošir- 
diisnus ir nuolan. 
paprastai apsimari. 
ą ir artimą mylėjo 
e krašto.
o širdy kūrendavo- 
ista meilės ugnis 
Jis stengdavos vi- 
ūdais palengvinti 
štą ir visokius ken- 
rp visų gyvenimo 
b viršininkai duo- 

pilniausią laisvę 
nes gerai suprato 
fcų pasiaukojimą 
i“j*W 

apie 200 žmonių, 
ę išdalindavo tarp 
grų ir ispanų ser- 
mirštančių už 200 
Irtų bei gyvenimui 
dalykų.
davo vargstančių 

bakūžėles, lyg
Stingas angelas, ir 
vas jam davė galią 
daryti ir pasakyti 
dykus. Jo pastan- 

Kryžiaus namai, 
namai) buvo į- 

apleistųjų, be pa- 
mančių peruviecių 
isur Martynas ne- 
is ir pagalbos. Vi* 
neilingai jį vadin
iai/ tėvu." 
uolumas ir nepa- 
iirdi meilė arti- 
ai reikalingai! 
mūsų laikams , 

i skaitome, ką 
is broliukas pa- 
Gyvendamas ne- | 

; apsimarinime ir : 
jilaus pamaldumo i 
jis visgi sugebė- 
aug gero padaryti 
io ir sielos naudai

Martyno meilė 
•ašto didi, Dievas 
liūs atstumus pa- 
■ kad Martyno mi- 
>ktų, didėtų. Tei- 
ikėjimo vertų Iii- 
rašyta, kad Mar- 
irs visą gyve* 
v Amerikoj; pas
iims nelaisviams 
r patarnavo lig°- 
rgŠams Meksikoj' 
Japonijoj, W 
Martynas turėda- 
nuostabų k* 

greitumu ji1111 
š plačiąją d* 
fltingumo ir^' 
larbus.

Žinot, gerbiamieji, kad 
, mes gyvenimą išverčiam, 

kaip kriaušius rankovę. Kai 
aš pastojau vaiskan, tai visi 
iš manęs juokėsi, kad aš vis
ką miksinu: teligenckus žo
džius su grandstryčio varto 
jamais, lietuvišką lengvičių 
suangelcka kalba, alkagolį 
su bedarbiais ir kamunistus 
su draugais. Užtai kai grį
žau ir vėl nutariau apsigy- 
vent Williamsburge, tai bu
vau pastanavijęs būt visai 
kitokiu fruktu. Bet kur tau! 
Susitinku vieną, kitą ir visą 
būrį frientų, jie visi manęs 
klausinėja navynų. Bet kai 
aš imu jiem pasakot nedary
damas jokių aukščiau išvar
dytų miksinimų, kokius da
riau išeinant į armiją, tai jie 
visi ir žiūri liežuvį ištiesę: 
nesupranta. Vienas iš jų man 
ir pasakė: čia Amerika, o ne 
krajus, tai ir vartok mums 
suprantamą lengvičių, jei no
ri su mum biznio turėt. Tas 
frentas sako: „Kai nuvažiuo
si į Kauną arba į Washingto- 
ną, tai su ponais galėsi juzit 
tokį klyr liežuvį, bet ne čia, 
kur ir lietuviška kilbasa „šą
lame” vadinama.” Tą pat Į 
fešbkė ir kitas, ir trečias 
'mano senavotojų. Taigi as ir 
vėl nutariau, dėl šventos ra
mybės, vartot kalbos boljo
ną, kame bus angliškų, že
maitiškų, aukštaitiškų ir dzū 
kiškų spirgučių.

—o—
Lygintojai

Žodis „lygintojai” galima 
visaip suprasti. Imkim už 
pavyzdį kad ir p. Kazį žuli- 
kaitį,'kuris buvo ištikimiau
sias raudonojo rojaus ange
las ir porą metų viernai tar
navo kriaučių šeimynai. Nie
kas neužginčins, kad jis bu
vo gabus žmogus ir ypač ge
rai mokėjo monkey-biznio. 
Sakysim, jis pastebėjo, kad 
jo prieteliai turi ilgus liežu
vius, o kiti nemažai pinigų. 
Tai Žulikaitis pirmuosius už
kelia ant bačkos pamokslų 
sakyti, o tuo metu pats krau
stosi po bendrą visų kriaučių 
kišenių ir sortuoja dolerius... 
Matydamas, kad vieni turi il
gus liežuvius ir puikiai kal
ba apie tai, ko nežino, o ant
ri turi nemaža kantrybės ir 
gali klausytis niekų ir ble
vyzgų, Žulikaitis įsitikina, 
kad anie yra laimingi ir tur
tingi; užtai jis, neturėdamas 
bent vienos iš tų dviejų ypa
tybių, norėjo nors būti kiše
niniu už savo draugus mac- 
nesnis... Tas jam neblogai 
sekėsi. Pasibaigus dviejų me
tų tarnystai, jo ilgaliežuviai 
draugai net susiriesdami ma
lė ir patį Žulikaitį į oficie- ' 
rius stato. Bet kad jau nusi
bodo nekunems zaunų klau- i 
sytis, jie apsidairę išsirinko 
Būgną sau už vadovą. Kada i 
šis nuo pirmo džiulajaus į ;

Šiais metais Lietuvių Die
noj — liepos 4 d. dalyviams 
buvo išduota $200.00 dovanų. 
Tai stambi dovana, kuri bu
vo paskirstyta į 20 laimėji
mų.

Pirmąją dovaną $100.00 
laimėjo „Amerikos” skaity
toja Magdelena Simonaitie- 
nė, kuri $15 dovanojo „Ame
rikai.” Už tai jai širdingas 
ačiū. Uoli „Amerikos” rėmė
ja Mrs. Jufepa Paulauskienė 
iš Maspetho visą savo laimė
tą $10 dovaną irgi paskyrė 
„Amerikai.” P. Dobkevičie- 
nė, laimėjusi $25 — 2 dova
ną, „Amerikai” paskyrė $3.

langą žuvies pirkti. Visi sa
kė nežiną, negirdėję apie jos 
sūnų. Raukės nemitusi moti
na ir kartais ašarojo. O Vis
kanta, kažin kuomet tat pa
matęs, tarė:

— Ko niauzgi, kaip katė 
pelę vaikams nešdama? Juk 
jei vaikas būtų pritrūkęs 
duonos, skelbtųsi; turbūt, 
jam gera tarp žmonių, kad 
nė vėjas nuo jo nepučia

—o—
v

Taip, gera tarp žmonių, 
ypač tarp linksmų žmonių.

Nors ir ne sausakimšai 
prisikimšęs buvo Dexter par
kas pereitą šeštadienį, liepos

drai vyks1 prie -laivo, -atsi
sveikinti su šiuo maloniuoju 
Lietuvos svečiu.
. ( ' ■ ' 4 * * l »

Kadangi vietų skaičius ap
ribotas, tai norintieji daly
vauti šiose iškilmėse prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto; jų 
galima gauti pas vyčius, „A- 
merikos” redakcijoj, arba 
pas A. J. Mažeiką, 145 Tay
lor St., Brooklyn, N. Y,

" ■■   —— .1 - I 

PAGERBTUVIŲ 

VAKARIENĖ 
»

Maspetho parapijos 10 
draugijų liepos 26 d. rengia 
didelę sutiktuvių vakarienę 
savo mylimam klebonui kun. 
Jonui Balkūnui, kuris liepos 
25 d. grįžta iš atostogų. Va
karienė bus parapijos salėj, 
8 vai. vakare. Komisija dir
ba labai sumaniai, kad vaka
rienę padarius didelę ir pa
sekmingą. Tikietai iš anksto 
pardavinėjami ir tikimasi, 
kad bus pilna salė žmonių, 
kurie myli ir gerbia savo 
dvasios vadus. Iš tikro, gerb. 
kun. J. Balkūnas parodė ne
paprastą energiją ir pasi
šventimą atvykęs į Maspe- 
thą. Nepaprastai sunkiose są 
lygose pradėjęs darbą, jį ap
karūnavo naujos bažnyčios 
pastatymu. Tai kun. Jono 
Balkūnd ir darbščių parapi
jiečių pasišventimo vaisius.

Tuo savo darbu pasidžiaug 
ti parapijiečiai susirinks ir 
šį sekmadienį į klebono pa- 
gerbtuvių vakarienę. .

Brooklyn, N. Y. — „N. G.” 
redaktorius J. Stilsonas-But- 
kus, J. A. Valstybių prezi
dento aktu, paleistas iš kalė
jimo ir grąžintos jam visos 
pilietinės teisės.

GARBINGAS AMERIKOS 

JUODUKAS

(Tęsinys iš 4 pusi.)
Kai mirties angelas pasi

ėmė į amžinybę pal. Martyną, 
susilaukusį 60 metų amž., 
visi Lima miesto ir apylin
kės žmonės buvo pagauti di
delio liūdesnio. Tik jų įsitiki
nimas, kad dabar Martynas 
danguje ir nepaprasti ste
buklai prie jo karsto, tegalė
jo dalinai palengvinti jų šir
dies skausmą. Su laiku jie 
pradėjo suprasti, kad Marty
no meilingas gailestingumo 
apaštalavimas — jam vei
kiant ir užtariant danguje — 
būsiąs vykdomas visame pa
saulyje.

Martynas de Porres buvo 
1837 metais popiežiaus Gri
gorians XVI paskelbtas pa
laimintu Dievo tarnu, o da
bartinis entuziastiškas pa
maldumas į šį kilnų juoduką 
Jungtinėse Valstybėse veda 
mus prie šios minties: kad 
jis yra Apvaizdos patronas, 
duotas šiems laikams pamo
kyti mūsų žiaurų ir puiky
bės pilną pasaulį dvi nepa
prastas jo gyvenimo žymes, 
t. y. maloningą artimo meilę 
ir nuolankumą. Martynas 
dar ir šiandien veikia mūsų 
tarpe, gydo ir guodžia varg
šus žmones. O jo džiaugsmo 
pilni maldauto jai, savo dė
kingumui išreikšti, karštai 
prašo Visagalio Dievo suteik 
ti jų mylimam geradariui 
šventumo išaukštinimą dėl 
Dievo garbės ir Jėzaus at
pirktų sielų išganymo.

Kreipkitės visi, nelaimėje 
ar varguose, prie šio galingo 
broliuko Martyno!

Tėv. Kazim. Žvirblis, O. P.

Penktadienį, liepos 17 d. 
Apreiškimo parapijos žemu- 
tinėj salėj prieš viešąjį a. a. 
Dariaus ir Girėno mirties su
kaktuvių paminėjimą įvyko 
Dariaus-Girėno Fondo meti
nis seimelis, kuriame dalyva
vo 13 draugijų su 26 atsto
vais.

Seimelį atidarė Fondo pir
mininkas kun. N. Pakalnis. 
Seimeliui vadovavo K. Vil
niškis, o raštininkavo A. J. 
Mažeika. Iš įvairių Fondo 
valdybos narių raportų pasi
rodė, jog pereitų metų Fon
do veikimas buvo apribotas, 
kadangi ir veikimo dirva bu
vo nedidelė. Pasitenkinta su
rengiant lak. A. Kielai pa
rengimas ir taipgi a. a. lakū
nų Dariaus ir Girėno skridi
mo ir mirties sukaktuvių pa
minėjimas, ir todėl kvietė šį 
seimelį apsvarstyti, kaip bū
tų galima padidinti Fondo 
veikimas ir pagerinti.

Ir čia iškelta nuomonė, kad 
Dariaus-Girėno Fondą rei
kia likviduoti, o jo visa nuo
savybė pavesti A. L. Legijo
no Dariaus-Girėno postui. Po 
ilgų diskusijų nubalsuota 
Fondo nelikviduoti, tik jo 
veikimą suspenduoti ir išrink 
ta pastovi komisija iš dabar
tinio Fondo sekretoriaus A. 
J. Mažeikos, J. Baltrušaičio 
ir Jono Dumčiaus. Pas juos 
liks visa Fondo nuosavybė ir 
ta komisija rūpinsis Dariaus 
ir Girėno Fondo reikalais.

A. J. M.

Penktadienį, liepos 17 d. 
sukako lygiai trys metai, 
kai Soldine, Prūsuose tragin- 
gai žuvo du mūsų drąsuoliai 
lakūnai, kpt Stepas Darius 
ir Stasys Girėnas, kurie nors 
nugalėjo visus klastingojo 
Atlanto sunkumus, dėl neži
nomų priežasčių nepasiekė 
savo brangiosios tėvynės Lie 
tuvos.

Tą įvykį paminėti Dariaus 
ir Girėno Fondo iniciatyva 
buvo surengta penktadienio 
ryte, vadovaujant Fondo pir
mininkui kun. N. Pakalniui, 
Apreiškimo Pan. Šv. bažny
čioje gedulingos pamaldos, 
kuriose dalyvavo plačiojo 
Brooklyn© tikrai gražus skai 
čius visuomenės. Garbės sar
gyboje prie a. a. velionių kar
stų stovėjo A. L. Legijono 
Dariaus-Girėno posto nariai. 
Jausmingą eulogiją pasakė 
kun. J. Laurynaitis, kuria 
buvo sujaudinti visi žmonės. 
Ir tuo buvo atlikta mūsų did
vyriams dvasinis atminimas.

Penktadienio vakare Ap
reiškimo parapijos salėj įvy
ko viešas a. a. Dariaus ir Gi
rėno skridimo ir mirties su
kaktuvių paminėjimas. Va
karo kalbėtojais buvo kons. 
P. Daužvardis, kun? N. Pa
kalnis ir dr. B. Vencius. Visi

laikyti šiokiu tokiu mūsų 
siuvėjų pirmtaku. Sakau šio
kiu tokiu dėl to, kad Palan
gos Juozas gyveno tais lai
kais, kai dar pasaulis nė 
svajoti nesvajojo apie tokias 
prašmatnybes, kokias šian
dien rasime siuvimo pramo
nėje.

Bet drabužių siuvimo ama
tas yra senas ir garbingas. 
Pav., prisiminkime tik tuos 
siuvėjus, kurie siūdavo rū
bus senovės karaliams, kara
lienėms, karalaičiams ir ka
ralaitėms, neminint aukštų 
karaliaus dvaro ponų ir po
nių. O jeigu senovėje siuvė
jai buvo reikalingi, tai juO|inėn. 18 d., bet buvo susirin- 
labiau dabar. Jeigu nebūtų kęs gausus siuvėjų skaičius į 

savo pikniką. Visi stalai bu
vo užimti. O gerai žinomas 
brooklynietis, stambus siu
vėjų kontraktierius p. Pijus 
Mičiulis sukirto visus kitus 
lietuvius kontraktierius, nes 
su savo darbininkais buvo 
užėtnęs net tris stalus, kurie 
buvo apkrauti įvairiausiais 
valgiais ir gėrimais. Tik pats 
vienas šeimininkas p. Mičiu
lis nupirko net 3 dideles 
alaus statines, o kur dar jo 
darbininkų „bačkutės” ? To
dėl prie šių stalų, papuoštų 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis bei iškaba, kurioje di
delėmis raidėmis parašyta 
— „Čia uliavoja Mičiulis su 
savo darbininkais” — teko 
ateiti ir kitiems liet, kon- 
traktieriams: pp. Atkočai- 
čiui, Diržiui, Matuliui, Augū- 
nui ir k. Į p. Mičiulio ir jo 
darbininkų -stalus lietuvių 
siuvėjų pikniko dalyvius 
traukė ne tik stalų išpuoši
mas, gardūs valgiai ir gėri
mai, bet ir nepaprastai links
ma nuotaika ir lietuviškos 
dainos, kurias dažnai skatino 
dainuoti visados linksmai 
nusiteikusi ponia Ona Mičiu- 
lienė, parodžiusi neabejoti
nus šeimininkės gabumus. 
Jokia kita kontraktieriaus 
žmona šio pikniko metu taip 
puikiai nesugebėjo pasirody
ti, kaip p. Mičiulienė, kuri 
savo darbininkus vaišino ne 
tik valgiais ir gėrimais, bet 
ir gaivino lietuviška daina. 
Toks p. Mičiulienės poelgis,

labiau dabar. Jeigu nebūtų 
siuvėjų, mes turėtume------

Anot vysk. Motiejaus Va
lančiaus, pačiame Palangos 
pajūryje gyveno ūkininkas 
Jonas Viskanta, kuris vedė 
moterį iš kretingiškių, Elzę 
šikšnaitę. Viskantai susilau
kė sūnaus, kurį pakrikštyjo 
Juozapo vardu. Tą vaiką pra
mokė truputį rašto Palangos 
altaristas, kunigas Jonas 
Baužinskis.

Jau paūgterėjusį sūnų tė
vas vesdavosi silkelių žvejo
ti, plekšnių, gaudyti, menkių 
meškerioti ir kerpių su gin
tarais iš jūros vilkti. Bet žu
vies nebelaimėdamas vieną 
kartą sako savo žmonai:

— Ar žinai ką, motin? Mū
sų pajūrio smiltis maža be
duoda duonos, aš ketinu Juo
zą nuvežti į Klaipėdą, kad 
amato išmoktų.

— Teisybė, amato mokėda
mas, nepritruks duonos, — 
atsakė Elzbieta.

Taip pašnekėjęs, vieną ry- 
' tą tėvas pasikinkė arklius, 
1 pasodino vaiką į vežimą ir iš- 

metinis fondo susirinkimas,'ve^ i Klaipėdą, kaip oželį į

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
PIKNIKAS

Jeigu paklaustume, ar se
niai lietuviai pradėjo moky-

dą nuėjo, o kitur vėl apie ket
vertas šimtų mokesčių kaž
kaip sutirpo. Vis tai darbai 
tų svieto lyginto j ėlių, kurie 
raudonas naktaizas po kak
lu pasirišę, kriaučiams loka
lus tveria ir darbininkams 
rojų ant šio svieto kuria.
. . . t • -—o— .

Saldotų užpuolimas

Liepos 17 d. yra mums 
brangi šventė, tai Dariaus- 
Girėno žuvimo diena. Brook- 
lyne ji buvo plačiai paminė
ta radio programose, Apreiš
kimo bažnyčioj gedulingomis 
pamaldomis ir vakare spe-i 
cialia programa. Tą viską 
ruošė Dariaus-Girėno Fon
das.

Vakare, liepos 17 d. Ap
reiškimo salėj, prieš Da
riaus-Girėno paminėjimo 
programą, buvo sušauktas

kuriame turėjo būt aptarti 
einamieji reikalai ir išrinkta 
valdyba. Nespėjus išklausyt 
visų raportų, kai susirinki- 
man pavėlavęs atėjo fondo 
viceprezidentas ir buvo pa
prašytas išduot raportą; jis 
savo raporte ėmė siūlyt fon
dą panaikint, o esamus doku
mentus ir pinigus atiduot ki
tai, saldotiškai sosaidei, ku
rioj jis turi gerą „show-up.” 
Pasirodė, kad tas ponas tu
rėjo visą būrį organizuotų 
saldotų, kurie visi kaip vie
nas siūlė tą patį ir kitiems 
ėmus prieš juos kalbėti, jie 
kėlė alarmą, kaip kadaise 
Lietuvos seime social-demo- 
kratai. Susirinkusieji, iš
klausę, kaip tie ponai gyvam 
tinksui gieda „amžiną atil
sį...” ir pasipiktinę saldotiš- 
ku mandagumu, nubalsavo 
fondo nepaleisti į tokias ran
kas, kurios skymais bando 
kultūrinti kitus ir nori mo
nopolizuoti Dariaus-Girėno 
vardą. Man rodos, kad tai ne 
švarus darbas. Tiems „ener
gingiems ir gabiems veikė-

turgų „be be” bliaunantį. 
Nuvažiavęs pristatė Juozą 
prie vokiečio siuvėjo ir suta-' 
rė, kad jis čia per dvylika 
metų mokysis drabužių siūti.

Vos trejiems meteliams 
praslinkus, parėjo į Palangą 
Juozas. Tėvas jį pamatęs ta
rė: X

— Kas tat yra, sūnau, ko 
sugrįžai? Ar pasiviešėti, ari 
visiškai?

o

kalbėtojai savo kalbomis 
klausytojus tiesiog sužavėjo, 
apibūdindami a. a. lakūnų 
nuopelnus mūsų tautai ben
drai ir pabrėždami jų skridi
mo svarbą ir naudą. Muzi- 
kališką vakaro programą la 
bai gražiai atliko Apreiški 
mo ansamblis, vadovaujant 
muz. Jonui Jankui, kuo da
lyviai, kurių buvo beveik pil
na salė, buvo labai patenkin
ti.

Nors apie šį mūsų didvy
rių minėjimą buvo ir gana 
plačiai garsinta per radio ir 
kitaip, bet iškilmėse nedaly
vavo taip gausiai, kaip iš tik
ro pridera ir buvo tikėtasi. 
Kadangi salę minėjimui pa
vedė kun. N. Pakalnis visai 
be jokio atlyginimo ir rengė
jai nedarė jokios įžangos, tai 
visuomenė yra verta tikrai 
papeikimo už nedalyvavimą 
gausingiau. Iš tikro, gėda 
mums lietuviams už tokį ap
sileidimą!

RENGIAMA DR. J. LEIMO
NO IŠLEISTUVĖS LIN

COLN VIEŠBUTYJE

Šeštadienį, rugpjūčio 8 d., 
naktį, įžymus Lietuvos kat. 
veikėjas dr. J. Bteimonas jau 
apleidžia Ameriką. Per trum
pą laiką apvažinėjo beveik 
visas žymesnes Amerikos 
lietuvių kolonijas podraug 
su adv. J. Laučka( kuris pa
silieka Amerikoje ilgesniam 
laikui) ir išjudino Amerikos 
katalikiškąją visuomenę, y- 
patingai jaunimą.

Su juo atsisveikinti Lietu
vos Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskritis šešta
dienį, rugpjūčio 8 d. gražia
jame Lincoln viešbutyje, 44- 
th St. ir 8th Ave., New Yor
ke, rengia iškilmingą išleis
tuvių vakarienę. Vakarienė
je dalyvaus įžymūs net iš 
tolimų kolonijų veikėjai. Va
karienei pasibaigus, visi ben-

ofisą atėjo, rado nešvarių jams” darbo visuomet būtų,

— Tėveli, visiškai parėjau Įaį pavyzdys viešiems, kujie
ir ne vien parėjau, bet išbė
gau nebegalėdamas tverti. 
Mano mokytojas piktas be 
galo, kad jį giltinė pagautų: 
vos išėjęs į miestą truputį 
užtruksiu, tuojau sugrįžus 
šmakšt šmakšt su bizūnu per 
nugarą! „Dar, sako, tu leiši, 
rakali, valgysi mano duoną,

nori būti žmonių mėgiami. 
Beje, p. Mičiulio stalus lankė 
siuvėjų unijos viršininkai, 
lietuvių siuvėjų lokalo dele
gatas p. Bubnis ir įvairūs lie
tuviai biznieriai. Visus, kaip 
sakiau, turbūt, traukė nepa
prastai linksma nuotaika. Ir 
nėra abejonės, kad tokia nuo-

o nieko nedirbsi, aš tau pa-1 taika būtų ilgai ilgai trukusi,
rodysiu, kame blezdingos 
žiemoja!”

— Meisteris tau davė 
šmakšt šmakšt su bizūnu, — 
atsakė tėvas, — o nuo ma
nęs gausi čekšt čekšt su laz
da ; ko grįžai ne laiku, moks- namo, o kitus suvarė į salę, 
lo nepabaigęs?

jeigu nebūtų iš žiemių rytų 
atsilankęs netikėtas ir ne
lauktas svečias — juodas, už 
pačią naktį juodesnis debe
sys su žaibais, perkūnija ir 
lietum, kuris vienus išvarė

kur šoko klumpakojį, suktinį
Juozas, bučiuodamas tėvui ir kt. šokius, kol žiburius už-

darbų to garsaus niekadėjo: jei jie nuoširdžiai dirbtų... Ir ranką, tarė: gesino.
sakoma, virs tūkstantinės gaila, kad jie ne darbu, o kuo — To nebereiks, tėveli, — Tegyvuoja lietuviai siuvė-

> Kun. Jonas Balkūnas, Maspetho A. V. J. parapi- 
' jos klebonas, šį sekmadienį, liepos 26 d. rengiama 
j jo sutiktuvių vakarienė parapijos salėj.kriaučiško aukso į tipų fon- kitu verčiasi... aš jau moku gerai čikšt čikšt jai, pp. Mičiuliai su savo
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Karai. Angelų Parap MASPETH. L I

Piknikas
Pereitą sekmadienį buvo 

parapijos piknikas Klasčiaus 
parke. Tiesa, žmonių dieną 
buvo nedaug, bet vakare su
sirinko nemažai. Visi, kurie 
atsilankė, buvo labai paten
kinti. Nuotaika buvo labai 
graži, nes kleb. kun. J. Alek- 
siūnas, kuris tik grįžo iš ato
stogų, ir vikaras kun. J. 
Laurynaitis-juokavo ir kar
tu linksminosi su parapijie
čiais. Teko matyt ir daugiau 
svečių kunigų, tai kun. Alf. 
Zabulionis, tik atvykęs iš 
Lietuvos, kun. dr. Alf. Jag
minas, Marianapolio kolegi
jos profesorius, kun. P. Le- 
kešis, kun. A. Mėšlys, S. J., 
kun. J. Kartavičius. Matėsi 
keletas ir biznierių. Ypač di
delę ir gražią draugiją suda
rė p. Srioglų - Matulaičių - 
Vaškų - Naginų šeimos. Visi 
sulaukė pačios vėlumos.

—o—
Vaikų kempe

Jau 3 savaitės, kaip para
pijos vaikai leidžia atosto
gas kun. J. Laurynaičio pa- 
rūpintoj kempėj, New Jersey 
valst. Iš tikro, reikia džiaug
tis kun. J. Laurynaičio su
manumu ir pastangomis. Jis 
pirmas Brooklyn© lietuvių 
parapijose sugalvojo ir suor
ganizavo vaikučių Fife — 
Bugle — Drum orkestrą. Tas 
sulaiko vaikus nuo tuščio ir 
dažnai nenaudingo laiko pra 
leidimo. Dabargi, kai baigėsi 
mokslas, atėjo vaikų atosto
gų laikas, jie jaučiasi laisvi, 
juos vilioja visokios pagun
dos, . išdykavimas; jie atsi
duria pavojuose ir tėvams 
sudaro naujus rūpesčius. 
Kun. Laurynaitis pastojo 
tam viskam kelią su vaikų 
kempe, kame vaikus jis pats 
tvarko ir prižiūri. Ten telpa 
20 vaikų. Pirmieji 20 jau I 
grįžo, praleidę 3 savaites. 
Dabar vyksta kiti 20, ir taip , 
bus per visą vasarą. Kempė- ; 
se vaikučiai mokomi tvarkos, 
disciplinos, sveikatos ir šva- ■ 
ros. Jie keliasi ryte 7 vai., 
pusryčiauja 8 vai., kamba
rius ir lovas sutvarko ir iš
valo 8:30 vai. Maudynėse 
nuo 10:30 iki 11:30 vai. Pie
tūs 12 vai. Ilsisi nuo 1:30 iki 
2:30 vai. 
valandą, 
iki 6 vai. 
Žaidimai
Gula 10 vai. Keletą kartų 
per savaitę vaikai eina iš
klausyti šv. Mišių, šeštadie
nį visi eina prie išpažinties ir 
bendrai priima šv. Komuniją 
sekmadienio rytą. Ar galima 
geriau praleisti laiką?

—o— 
Išvažiavimas

žolinė jau čia pat. Visi ieš
ko tą dieną progos pasimau
dyti. Kurgi geriau begali pa
simaudyt, kur linksmiau lai
ką bepraleisi, jei ne Rye 
Beach, su savaisiais. Laivas 
„Benjamin O’Dell” iš Metro
politan Avė. prieplaukos iš
plaukia į ten 10:15 vai. rytą. 
Ten su visais Karai. Angelų 
parapijos žmonėmis gražiai 
laiką praleisime. Tai bus ant
ras metinis laivų išvažiavi
mas. Tikietų galite gauti iš 
anksto klebonijoje.

Susirinkimas
Šį sekmad., liepos mėn. 

26 d. tuoj po sumos, parapi
jos salėj įvyksta šv. Vardo 
mėn. susirinkimas. Visi na
riai prašomi atsilankyti. 
Taip pat tikimasi daug ką 
naujo išgirsti ir apie būsian
tį rugpjūčio mėn. 15 d. išva
žiavimą laivu į gražiausią 
parką Playland, Rye, N. Y.

Graži auka našlaitei

Pereitą šeštadienį (liepos 
18 d.) parapijos salėj sąjun- 
gietės suruošė „Kauliukų” 
vakarą savo narės s-tės M. 
Adomaitienės dukrelei July
tei, kuri yra našlaitė ir ligo
nė jos gimtadienio proga. Su
sirinko nemaža sąjungiečių 
ir svečių. Vakaro vedėja bu
vo p. V. Valantiejienė. Visi 
laiką praleido gražioj nuotai
koj. Prie kiekvieno stalo bu
vo dovanų. Gražios dovanos 
ir gimtadienio pyragas su 27 
žvakutėm traukė visų akis. 
Tai pirmas tokis gražus įvy
kis ir labdarybės darbas 
Maspethe. Padaryta pelno 
$25.70; visas atiduota July
tei. Iš džiaugsmo jos ašaros 
nuvargusius skruostus vilgė.

Pagaliau, visi buvo pavai 
šinti šalta koše, pyragu ir so
de. M. Adomaitienė ir dukre
lė dėkojo visiems už surengi
mą vakarėlio, gerb. kun. P. 
Lekešiui už pritarimą ir su
teikimą salės, kuopos pirm 
A. Juocienei ir visoms, ku
rios kuo nors prisidėjo prie 
vakarėlio surengimo.

Adomaitienė yra Ameri
kos skaitytoja ir nenuilstanti 
darbuotoja bažnyčiai ir drau 
gijų naudai; gyvena 64-15 — 
56th Rd., Maspeth, N. Y.)

—o—
Pereitą trečiadienį laivu 

Manhattan Berlynan ir Lie
tuvon išvyko basketbolo va
das F. Liubanas iš Los An
geles, Cal. Jo žmona, žmo
nos sesuo ir tėvelis svečiavo
si keletą dienų Maspethe pas 
Petrulius. O. P.

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYKLA

Tada vėl maudosi 
Žaidimai nuo 4:30 
Vakarienė 6 vai. 
nuo 7 iki 10 vai.

Praslįnkus mokslo me
tams ir atėjus karštoms va
saros dienoms, sesutės vie
nuoles ir vėl atvyko mokyti 
vaikučių lietuvių kalbos ir ti
kybos. Jos moko mūsų vai
kučius tris dienas savaitėj. 
Tas sudaro didelio džiaugs
mo mums, tėveliams. Aš ma
nau, kad nėra gražesnio ir 
kilnesnio daikto, kaip susi
rūpinimas parapijos kunigų 
vaikučiais ir sesučių pasiau
kojimas tam kilniam darbui. 
Brangūs tėveliai! Ar nerei
kėtų mums dar labiau susi
rūpinti savo vaikučiais? Lei
skime juos į vasarinę lietu
višką mokyklą, nes jie žais
dami gatvėse dažnai padyks- 
ta ir Dievui nusikalsta. Lie
tuviška mokykla, tai apsau
ga jaunimo nuo ištautėjimo 
ir visiško čia Amerikoje iš
nykimo. O. Petruliene.

ŠV. VINCENTO DRAUGI
JOS METINĖS MIŠIOS

Sekmadienį, liepos 19 d. 
įvyko šv. Vincento draugijos

metinės Mišios.
Visi draugai susirinko į 

Zabelskio salę (61-38 — 56 
Rd., Maspeth, N. Y.) ir iš ten 
su draugijos vėliava ir Lie
tuvos bei Amerikos vėlia
voms ėjo į Atsimainymo V. 
J. bažnyčią, išklausyti šv. 
Mišių.

Po Mišių draugai susirin
ko į Zabelskio salę, kur buvo 
pagaminti pusryčiai. ' 

Bevalgant pirm. P. Boga- 
čiūnas trumpai paaiškino 
draugijos stovį tarpe kitų 
draugijų ir padėkavojo atsi
lankiusiems už pribuvimą į 
šį pokylį'.

Koncertinę dalį atliko 
dainavo M. Levinskas, 
Jasinskas, J. šečkus ir
Svetka. Trio, susidedantis iš 
P. Augustino, A. Matulionio 
ir V. Žuramskio, sudainavo 
„Mudu du broliukai.”

Baigiantis, visi draugai 
sustojo ir sugiedojo Lietuvos 
himną.

Visi atsilankiusieji džiau
gėsi linksmai laiką praleidę 
ir tikisi, kad kitą metą bus 
daug didesnis pokylis. 

—o—
Susirinkimas

Mėnesinis draugijos
rinkimas įvyks rugpjūčio 1 
d., Zabelskio salėj (61-38 — 
56 Rd., Maspeth, N. Y.). Vi
si draugai malonėsite atvyk
ti ir naujų draugų atsivesti.

M.

susi-

ŠIANDIENINIS SAUGUMO 
KVIESLYS

Retas vairuotojas perva- 
važiuoja šviesas, ir dėl to į- 
vyksta nelaimės. Daugiausia 
nelaimių įvyksta dėl važiuo
tojų nekantrumo, kai jie ne
sulaukę visai pasikeičiant 
šviesos, pradeda važiuoti, o 
kiti nepaisydami pereinamo
jo šviesos signalo (change 
period) nesustoja ir patenka 
po kitų ratais. Staigus šoki
mas važiuoti besikeičiant 
šviesom, pėsčiuosius įstato 
pavojun ir dažnai nelaimių 
būna. Pereinamoji šviesa yra 
tam, kad pereinantieji per 
gatves, spėtų pasiekti šali
gatvį.

Visuomet reikia vartoti 
sveikas ir šaltas protas va
žiuojant automobiliais, o bus 
sumažinta nelaimingi atsiti
kimai.

N. Y. City Police Dept.
Trafic Precinct „K.”

POLICIJOS 
DEPARTAMENTAS

92 Precinct
Ar tamsta važiuotum savo 

automobilium nuo 10 aukšto 
namo? Be abejo ne, nes ge
rai žinote, kas būtų, kai jūs 
iš ten kristumėt. Taip, bet 
kai važiuojate 60 mylių per 
valandą greičiu, automobilis 
turi tokį greičio efektą, jei 
ką paliestumėt.

AR ESI PASTEBEJES 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

milchus 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.

Kun. Antanas Mėšlys, j ėAtminkite greičio reikšmę
ir pagal tai vartokite jį ati- zuitas, kuris Apreiškimo pa 
tinkamoj vietoj.

Atminkite: Saugiau va
žiuosi — ilgiau gyvensi.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Šią savaitę „Ameriką” ap
lankė gausus garbingų sve
čių būrys: kun. Alf. Zabulio
nis, Bijutiškio parap. klebo
nas, kuris tik ką atvyko iš 
Lietuvos ir laikinai apsisto
jo Maspethe, N. Y. Jis Ame
rikoj žada išbūt apie pusę 
metų.

Kun. Kazimieras Žvirblis, 
domininkonas. Jis netrukus 
išvyksta į Lietuvą. Dabar 
duoda paskutinę noveną prie 
šv. Onos Karalienės Angelų 
parap. bažnyčioj.

’’AMERIKA” TIK

rapijoj veda noveną prie šv. 
Onos. Kun. A. Mėšlys yra, 
turbūt, pirmas Amerikoj gi
męs lietuvis jėzuitas.

Kun. dr. A. Jagminas, M. 
I. C., Marianapolio Kolegijos 
profesorius. Jis kuriam lai
kui apsistojo pas Apreiški
mo parap. kleboną kun. N. 
Pakalnį. Nuolatinis „Ameri
kos” bendradarbis ir rėmė
jas kun. Jonas J. Kripas iš 
Hartford, Conn, ir kun. Pet
ras P. Karlonas iš New Bri
tain, Conn. Jie abu vyko į 
Atlantic City, N. J., kame tu
rėjo įvykt K. V. seimas, šį 
ketvirtadienį. Jiedu turi ato
stogas ir užtai nutarė vistiek 
pamatyti Atlantic City.

IKI METU GALUI
TEL Virginia 7-4499

r — —" -
BROOKLYNO UETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—3 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-9229

1
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787 •

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIŪPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždarytą 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REipublio 9-3040

Liepos 24 d., 1936 m.

5000 kalėjime.
„Motinėlės” geri 
Susivienijimo car 
Remkime Jauninu 
VyčiŲ seimas 
Dovydaičio Fond

Buvo laikai, 
buvo perpildyt 
kaliniais. Tada 
naikino partijas 
suskaldytą tautą 
buvo neva tautos 
Bet dabar? Parti 
10 metą ir, rodoi 
suskaldyta partij 
Lietuvos kalėjimą 
ne partiją lyderis 
prastais ūkininke 
tūkstančiai ūkiniu 
mi. čiaplikas no 
sušaudyti. Kai ša 
nūs išleidžia policij 
mams, ji negali ra 
venti. Policija ir 
niekados nebuvo ge 
kla sąmoninti ir vi< 
k

Kas tik norite padaryti didžiausį malonumą savo pažįsta
miems ir draugams, prisiųskite $1 ir jų adresą, o mes siun- 
tinėsim 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.

/ei.: STagg 2-2306 s

PALOCIUS SALDAINIŲ f
KRAUTUVE =

GERIAUSIOS RŪŠIES =
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate s

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitčs: s

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiimiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiih'?

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRASOMUS IR BAiSAMŪOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Inc.
SAVININKAS—A; SHRUBSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

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 Sekmadieni:
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 

bondsij reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

BARRY P. SHAUNS
(BRONIUS P. ŠALINSKAS)

GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS
Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos* labai prieinamos.

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

<Tel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912

j JOSEPH LE VANDA
s Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas ] 
f NOTARY PUBLIC ;
j 337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
i Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa
mainytas numeris buvusio 107 Union Avė. ;

NOTARY PUBLIC;Tel.: STagg 2—5043

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

I
Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC ;

ALEKS. RADZEVIČIUS
GBABORIUS <Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' J 

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

KOSULYS " 7“Ti o8
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimų nuo kosulio ir kitų-nesmagumų ryšy su šalčiu.

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą Ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldarushi Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iŠ:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan) 
r* Mes išvalome Garo Boile

rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikta rū
pintis nleknom. Tik pašau
kite ar parašykite adreeuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ

Ik

994 MADISON ST., 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: GLenmore 5-8733

Tauta kultūrėja 
mokyklomis. Mūši 
savo kultūrą išlaik 
tykiose. Mūsą mol 
damos amerikieči 
seselių. Joms reik 
lietuvišką kultūrą ] 
tuvoj. Pagirtinas 
lės" užsimojimas s 
les Lietuvon studij 
tinėlė" pernai išlei 
lenų studijoms, ši 
jektuojama duoti 
rių stipendijoms, 
tetas Kaune atpala 
pendininkes nuo 
Visuomenė ir intel 
retų „Motinėlei” 
jos veikimą išplėšt 
Motinėlę” remia i 
* Mfc 

Mūsų Susiviejir 
dirba, kad išgat 
Massachusetts

i savaitę Vyki 
anai turėjo pa 
nlstybės apdrau 
jonierium. Klibi 
(tie p. sekretorių 
rų čarterį gali 
Taip pat ir kitos 
Tirs 3 tūkstanč 
teko Susivieniji 
netų, neskaitant 
nšisių. Tad čart 
^negalima lengvi

Studentų seime: 
Tarybos rei 

šienauja. Di 
^IMkūnas „ 
^'^imuanymą 
Mnijos. vėl 
to valstybėje keli 

Connection 
“^Catholics. ] 
^kriiiavimo

Jei j 
jaunimo gi 
reikalą ir 

Mod prisidės, 
^Tarybos darb

Rugpjūčio 4-5 
^oe, R. L įvyks

— 24 — Lietuvi
Iš jo laukiai 

nutarimų, gal i 
Wacijos veikiu 
kančių. Seime i 
^tuvos Pavas. atst 
I. Uimonas. čia bi 
WALRKStud. 
^os delegacija, su

adv. J. Lauš]
Jaunimo Tai 

> ^alą. Sv 
Sieimąi




