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Buvo laikai, kai Varniai 
buvo perpildyti politiniais 
kaliniais. Tada, tautininkai 
naikino partijas ir „jungė 
suskaldytą tautą.” Partijos 
buvo neva tautos skauduliai. 
Bet dabar? Partijų nėra jau 
10 metų ir, rodos, tauta ne
suskaldyta partijomis. Bet 
Lietuvos kalėjimai perpildyti 
ne partijų lyderiais, bea pa
prastais ūkininkais. Penki 
tūkstančiai ūkininkų kalina
mi. Čiaplikas nori apie 50 
sušaudyti. Kai šalis milijo
nus išleidžia policijai, kalėji
mams, ji negali ramiai gy
venti. Policija ir kalėjimas 
niekados nebuvo gera moky
kla sąmoninti ir vienyti tau
tą.

—o—
Tauta kultūrėja apšvieta, 

mokyklomis. Mūsų išeivija 
savo kultūrą išlaikys tik mo
kyklose. Mūsų mokyklos ve
damos amerikiečių lietuvių 
seselių. Joms reikia pažinti 
lietuvišką kultūrą pačioj Lie
tuvoj. Pagirtinas „Motinė
lės” užsimojimas siųsti sese
les Lietuvon studijuoti. „Mo
tinėlė” pernai išleido 900 do
lerių studijoms, šiemet pro
jektuojama duoti 1200 dole
rių stipendijoms. Universi
tetas Kaune atpalaiduoja sti
pendininkes nuo mokesčių. 
Visuomenė ir inteligentija tu 
retų „Motinėlei” pagelbėti 
jos veikimą išplėsti. Ligi šiol 
„Motinėlę” remia tik dvasiš- 
kija.

Mūsų Susi vie j imas rimtai 
dirba, kad išgauti čarterį 
Massachusetts valstybėje. 
Šią savaitę Vykd. Komiteto 
nariai turėjo pasitarimą su 
valstybės apdraudos komisi- 
jonierium. Kliūčių yra, bet 
prie p. sekretoriaus gerų no
rų čarterį galima išgauti. 
Taip pat ir kitose valstybėse. 
Virš 3 tūkstančių narių ne
teko Susivienijimas per 10 
metų, neskaitant naujai įsi- 
rašusių. Tad čarterio reika 
lą negalima lengvai praleisti.

—o—
Studentų seime iškilo Jau

nimo Tarybos reikalai. Ši 
mintis ne nauja. Dar 1930 m. 
kun. J. Balkūnas „Darbinin
ke” kėlė sumanymą Jaunimo 
Konferencijos. Vėl Connec
ticut valstybėje kelinti metai 
veikia Connecticut Lithu
anian Catholics. Ligi šiol 
bendradarbiavimo nerėmė 
mūsų vyčiai. Jei jie tikrai 
supras jaunimo glaudesnių 
santykių reikalą ir Jaunimo 
Tarybon prisidės, galime 
laukti Tarybos darbų gražių 
vaisių.

—o—
Rugpjūčio 4 — 5 d. Pro

vidence, R. I. įvyksta meti
nis — 24 — Lietuvos Vyčių 
seimas. Iš jo laukiama svar
bių nutarimų, gal net visos 
organizacijos veikimą išju
dinančių. Seime dalyvaus 
Lietuvos Pavas. atstovas dr. 
J. Leimonas. Čia bus taipgi 
speciali ALRK Stud, ir Prof. 
S-gos delegacija, su sąjungos 
pirm. adv. J. Laučka, kurie 
iškels Jaunimo Tarybos su
darymo reikalą. Sveikiname 
šį seimą!

1 —o—
Anksčiau katalikų spau

doj iškeltas klausimas įkur
ti Prano Dovydaičio Fondą,

DIDELE CIRKO NELAIME
MIRĖ KUNIGAIKŠTIS KLAUSUTS, GEDIMINO AINIS

LIETUVIŲ PARODA - GRAŽIAUSIA ROMOJ

BAISI CIRKO NELAIMĖ 
TIES ALYTUMI

Baltijos cirkas vyko gas
trolių į Alytų. Bet apie 5 
klm. nuo Alytaus, ties Ka
niūkais, dėl važiavusio veži
mo, sunkvežimis nusirito į 6 
metrų gilumo pakalnę. Ka
tastrofoje žuvo garsusis lie
tuvis fakiras Ben Ali — An
tanas Pilkauskas, iš Šančių, 
dalyvavęs pasaulinėje Chica- 
gos parodoje, Benys Petruš
kevičius iš Kazlų Rūdos, Vol
demaras Volgensas iš Esti
jos, Karpas Surininas iš 
Kįruonio valse. Sunkiai su
žeisti Kuklys, St. Songaila ir 
K. Songaila iš Kartenos, J. 
Minginas iš Kauno, A. Če- 
rauka iš Kretingos, B. Sido- 
lių ir J. Surininienė. Kiti su
žeisti lengviau. Visi'paguldy
ti Alytaus ligoninėje. Šofe
ris ir neužauga spėję iššok
ti.

MIRĖ KUNIGAIKŠTIS JO
NAS GEDIMINAS BER- 
ŽANSKIS KLAUSUTIS

Kaune liepos mėn. 12 d. 
mirė šviesiausias kunigaikš
tis šaulys Jonas, Jono sūnus, 
Gediminas Beržanskis — 
Klaušutiš.

Velionis gimė 1862 m. rug
sėjo 7 d. Viekšnių valse., 
Pluogų km. ūkininkų šeimoje, 
bet paskui, išėjęs aukštus 
mokslus ir tarnaudamas ru
sų įstaigose, iškovojo sau ir 
savo šeimai kunigaikščio ti
tulą, kildindamas save iš Ge
dimino. Dar Šiaulių gimnazis 
tu būdamas, jis kūrė lietu
viškus ratelius, ragino drau
gus lietuviškai kalbėti, vėliau 
leido hektografuotą laikraš
tėlį „Žinianešį,” rašinėjo į 
„Aušrą” ir „Varpą,” prisi
dengdamas Kadagio, Dagio 
ir Vapsvos vardais.

Velionis laikė save seno
vės lietuvių tikybos išpažin
toju. Jis paliko žmoną, gi
musią Jatnėkaitę, sūnų j. 
leitenantą Laimingą Žemga
lių Jaunutį, dvi dukteris gim
nazistes Pajautą ir Minvydę.

Velionis veikliai dalyvavo 
Lietuvos Atgimimo draugi
joje, Lietuvių Bajorų dr. ir 
Dainoje. Be to, velionis buvo 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
jubiliejaus surengimo suma
nytojas.

A. a. velionis visą gyveni
mą buvo labai prieinamas.

Jis buvo visiškas blaivinin
kas, nerūkė, nepriklausė po
litinėms partijoms ir visa 
savo tauria siela buvo atsi
davęs vien Lietuvai ir lietu
vybei.

LIETUVA PASAULINĖJE
SPAUDOS PARODOJE

Romos pasaulinėj katalikų 
spaudos parodoj lietuvių ka-

rado visuomenėj ne tik mo- 
ralio pritarimo, bet jau ir 
materialės paramos. Katali
kų Federacijos Taryba šį su
manymą užgyrė ir tokį fondą 
viešai įsteigė.

KUN. COUGHLIN UŽGIN-
ČINA GANDUS

talikiškosios spaudos skyrius 
esąs vieas iš turtingiausių ir 
gražiausiai įrengtų. Ekspo
natų gausumu jis pralenkiąs 
kai kurių ir didesnių valsty
bių skyrius.

Lietuvių skyrių rengiant 
lenkai darė kliūtis, kad sky
riuje nebūtų iškabintas že
mėlapis, kuriame būtų pažy
mėta lenkų okupuotoji Lie
tuvos dalis. Dabar, nežiūrint 
visų lenkų kliudymų, žemė
lapyje okupuotoji sritis pa
žymėta parašu: „Vilniaus 
kraštas.” Lietuvių skyrių 
atidarė pats Šventasis Tėvas, 
apžiūrėjo jį, domėjosi jame 
esamais eksponatais ir tėviš
kai pagyrą gražų įrengimą. 
Ta proga Šventasis Tėvas 
prisiminė šį tą apie Lietuvą. 
Jo Šventybė lenkų skyriuje 
neapsilankė, nors lenkai spau 
doje ir gyrėsi, kad jų skyrių 
Šv. Tėvas aplankęs net du 
kartu. Į lenkų skyrių šven
tybė buvo užėjęs tik per pa
rodos atidarymą, o lietuvių 
skyriuje išbuvo gana ilgai.

Po tokios garbės, suteik
tos lietuvių skyriui, jį pradė
jo labai gausiai lankyti auk
štieji Vatikano dvasininkai, 
Romos miesto visuomenės 
veikėjai ir žymūs svetimša
liai. Be to, reikit pabrėžti ir 
tai, kad lietuvių skyriui pa
skirta atskira salė, esanti ar
ti prie centralinio paviljono, 
iš kurio einant į kitų tautų 
skyrius, būtinai reikia eiti 
pro lietuvių skyrių, čia įvai
rių tautų atstovai ir žymūs 
asmenys, suvažiavusieji iš 
viso pasaulio, gali gauti rei
kiamų žinių apie mūsų tėvy
nę. Todėl lietuvių katalikų 
spaudos skyriuje nuolatos 
pilna lankytojų. M. L.

Spauda labai išpūtė žinią, 
kad neva Šv. Tėvas kun. 
Coughliną sudraudęs ir išba
ręs, kad šis prez. Rooseveltą 
viešoj kalboj pavadino mela- 
gium. Liepos 26 d. radio ku
nigas pareiškė laikraštinin
kams, kad Amerikos spauda 
tik pati save pajuokė rašy
dama visokius nebūtniekius 
apie jį, Detroito vyskupą ir 
Vatikaną, kadangi spaudos 
paduotos žinios yra vieni pra 
simanymai.

Gi Romon atvykęs Detroit, 
Mich, vyskupas M. Gallagher 
pareiškė, kad Amerikos spau 
da be jokio pagrindo išpūtė 
šį klausimą. ,

Vyskupas pažymėjo, kad 
jam suteikto j Šv. Tėvo au
diencijoje apie kun. Cough
liną nebus jokios kalbos. 
Vyskupas sakosi, kad jis pil
nai remia, pripažįsta ir pa
tvirtina kun. Coughlino po
litinį veikimą, nes jis dirba 
ir veikia žmonių naudai. Jo 
darbas ir veikimas yra sąži
ningas ir teisingas, nėra prie 
šingas Bažnyčiai.

HERBAČIAUSKAS VĖL 
VEIKS

LIETUVOS POETUS KVIE
ČIA Į KONGRESĄ

Lietuvos poetai per rašy
tojų draugiją gavo pakvieti
mą dalyvauti pasaulio poetų 
kongrese Amerikoje. Kaip, 
teko patirti, manoma pavesti 
Lietuvą atstovauti vienam 
kuriam lietuvių poetui, gy
venančiam Amerikoje ir su 
Lietuva turinčiam daug ry
šių. Tačiau daugelis yra 
prieš tai, nes į atstovus gali 
patekti toks poetas, kuris sa
vo asmeniu ir vardu Lietuvai 
pakenktų. Tokių Lietuvos 
poetų „atstovų” Amerikoje 
yra.

KAUNAS. — Vyt. D. uni
versiteto profesorius Blažys 
išvyko į Vokietiją, Švediją ir 
Suomiją susipažinti su steri
lizacijos įstatymais ir prak
tišku jų vykdymu. Kadangi 
kai kas iš mokslininkų ir 
šiaip aukštų asmenų tą klau
simą kelia ir Lietuvoje.
.KAUNAS. — Medicinos 

fakultetas nuo 1926 m. ligi 
šiol išleido 370 med. gydyto
jų, 227 dantistus ir 80 vais
tininkų. Šiemet fakulteto ta
ryba 86 studentams medi
kams suteikė med. kandidato 
laipsnį ir 40 studentų odon- 
tologų — odontologijos kan
didato laipsnį.

VEIVERIŲ BYLA RUGSĖ- 
/ JO MEN. 28 DIENĄ

Kaip praneša lenkų spau
da, prieš kelis metus į Lenki
ją išvykęs prof. Herbačiaus- 
kas organizuosiąs Lenkijos 
lietuvius. Bet jis ten dabar 
varo kraštuffhę lehkomano 
politiką.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS 
VOKIETIJON

ISPANIJOJ VERDA KOVOS
KAUNAS.— Veiverių ūki

ninkų neramumų byla kariuo 
menės teisme paskirta nagri
nėti rugsėjo 28 d. Tai bus 
didelė byla, kurioje kaltina- 
masiais patraukti 36 ir iš
kviesta 50 liudininkų. Visi 
kaltinamieji, išskyrus Petrą 
Sakalauską, kuris nuteistas 
keturis metus kalėti kitoje 
strekininkų byloje, yra už 
piniginį laidą iki teismo pa
leisti. Kaltinamieji pasikvie
tė gynėjus M. Sleževičių, J. 
Zimaną, L. Purėnienę ir ki
tus.

Veiverių neramumai prasi
dėjo pernai rugpjūčio mėn. 
pabaigoje. Jie pasireiškė apie 
Veiverius, Išlaužą, Prienus, 
Pušalotą ir kitose vietose. 
Per susirėmimus su policija 
tada du Veiverių ūkininkai 
buvo užmušti. .

Į Dariaus ir Girėno žuvimo 
vietą Soldine išvežtas lietu
viškas kryžius — koplytėlė. 
Šį lietuvišką paminklėlį pa. 
darė Marijampolėje p. Kara
lius, o statulėles p. Vėbra. 
Kryžius — koplytėlė bus pa
statytas toj vietoj, kur buvo 
rastas Dariaus lavonas.

NUBAUDĖ UŽ TRAUKI
NIŲ NELAIMĘ

MASKVA. — Stoties virši
ninkas Vokov pasmerktas 
mirčiai ir 11 kitų žmonių nu
teista įvairiam laikui kalėti, 
Už traukinių nelaimę prie 
Kuromskaja birž. 22 d., ka
me žuvo virš 50 žmonių.

LIETUVOS RUSAI Į 
BRAZILIJĄ

Brazilijoj rusų organizaci
jos užpirko didelius žemės 
plotus • kolonizacijos tiks
lams. šiemet ir ateinančiais 
metais žada emigruoti apie 
1.000 asmenų iš Kėdainių, 
Panevėžio, Rokiškio ir Žara, 
sų apskričių.

NUOSTABI MERGAITĖ

Laikraščių pranešimu, Ry
goje sudaryta komisija, ku 
rios uždavinys yra ištisti 10 
metų mergaitės nepaprastus 
telepatinius gabumus. Ta 
mergaitė gali pakartoti kiek
vieną
kad jos ir nemoka, kada raš
tą jos motina skaito kitame 
kambaryje. Tuo nuostabiu 
reiškiniu ne tik susidomėjo 
Latvijos, bet ir užsienių 
mokslininkai, M

PRANCŪZIJA REIMIA ISPANIJOS RAUDONUOSIUS

ITALIJA IR VOKIETIJA RENGIAS AVANTIŪRAI

SMARKI AUDRA 
LATVIJOJE

Paskutinėmis dienomis 
daug kur ir Latvijoje siautė 
smarkios audros. Ypatingai 
smarki audra siautė latvių 
lietuvių pasienyje, kur 30 ki
lometrų pločio juostoje pada
ryta daug nuostolių žemės 
ūkiui. Viesulas sugriovė daug 
ūkio trobesių. Kapinėse ties 
Salgale viesulas išardė vieną 
kapą ir išmetė iš žemės į pa
viršių numirėlio kaulus.

NAUJI* LIETUVOS 
PROFEESIONALAI

KAUNAS. — Aukštesnio
ji technikos mokykla išleido 
dvyliktąją, gerai paruoštų 
specialistų laidą, šiemet bai
gė 29 statybos technikai, 22 
mechanikai ir 10 elektrotech
nikų, 6 baigusieji dar turės 
laikyti pataisas.

GRAIKAI IR TURKAI SIŪ
LO LIETUVAI SUTARTIS

KAUNAS. — Graikijos ir 
Turkijos vyriausybės Lietu
vai pasiūlė sudaryti preky
bos sutartis. Lietuva perka 
iš Graikijos ir Turkijos dau
giausia tabako, o tos valsty
bės nieko iš Lietuvos. Grai
kijos ir Turkijos vyriausy
bėms pasiūlius sudaryti pre
kybos sutartis, Lietuvos ati
tinkamos įstaigos parengė 
pasiūluomuosius prekybos 
sutarčių projektus ir pasiun
tė tų valstybių vyriausy
bėms susipažinti.

IEŠKO SENOVĖS KABIO 
DAINININKŲ

Lietuvos Tautosakos are 
shyvas ieško kaimuose senų 
dainininkų ir muzikantų. Jei 
iš pranešimų mato, kad siū-: 
lomi įdainuoti ir užrašyti da
lykai tikrai yra vertingi tai 
dainininkams apmokama ke
lionės išlaidos ir duodama 7 
lt. 20 et. dienpinigių, važiuo
jant į Kauną.

žodį bet kuria kalba, oficialiai
BERLYNAS. — Vokietija 

pripažino Italijos 
imperiją Etiopijoje ir savo 
pasiuntinybę Addis Ababoj 
pakeitė konsulatu.

Vokietijos ambasadorius 
Romoje apie tai oficialiai 
pranešė Italijos v^iausybei.

BAYONNE, Prancūzija. — 
Kilus revoliucijai Ispanijoje, 
Prancūzijon pabėgo ispanų 
katalikų vadas buvęs karo 
ministeris Jose Maria Gil 
Robles, lydimas, kelių kitų 
žymiųjų ispanų.

Prancūzijos radikalų vy
riausybė įsakė Robles su sa
vo palydovais tuojau apleisti 
Prancūziją. Kitomis žiniomis 
vyriausybė s remiami, orga
nizuojasi Prancūzijos komu
nistai, kurie žada pereit Is
panijos sieną ir Ispanijos 
„Liaudies Frontui” pagel
bėt kovot prieš sukilėlius.

Paryžius. — Didelį nepasi
tenkinimą sukėlė visuomenėj 
žinia, kad žydo Blumo veda
ma Prancūzijos vyriausybė 
ginklais reimia Ispanijos 
raudonąją vyriausybę. Pran
cūzijos vyriausybė jems par
davė kelioliką karo lėktuvų, 
daug ginklų ir amunicijos. 
Ispanijos „charge d’affaires” 
Cristobal del Castillo ir mili- 
tarinis palydovas Barroso at 
sisakė pasirašyti čekį, ku
riuo turėjo būti užmokėta 
Prancūzijai, ir atsistatydino 
iš užimamų vietų. Pagaliau, 
čekį pasirašė vsenas Ispani
jos konsulas.

Prancūzai dešinieji pareiš
kia, kad radikalų vyriausybė 
tuo būdu remia komunistus, 
kurie palaipsniui mėgipa įsi
galėti Ispanijoje ir Prancū
zijoje.

Matyt, premjeras Blum 
bijo, kad Ispanijos „liaudies 
frontas” gali pralaimėti re
voliuciją, o tuokart būtų rie
stai ir su Prancūzijos „liau
dies frontu,” su kurio pa- 
gelba Blumas įėjo į vyriausy
bę.

džios kariuomenę veda pen
kių vaikų motina anarchiste 
Libertad Rodenas.

„Liaudies Frontas,” kurį 
sudaro raudonieji, Madride 
ir visose jų dar valdomose, 
vietose nusavino maldos na
mus, bažnyčias ir vienuoly
nus, kurie dar ikę nesude
ginti.

Gibraltaras. — Sukilėlių 
vedama morokiečių kariuo
menė iš Algeciras išžygiavo 
į Malagą. Pas Guadiano ji 
susitiko su respublikos ka
riuomene. Kilo smarkus mū
šis, kuriame žuvo šimtas ko
munistų ir 20 kareivių. Kiti 
pasitraukė.

Po šios pergalės sukilėliai 
skubiai žygiuoja pirmyn į 
Malagą, kuri yra svarbiausia 
valdžios tvirtovė pietų Ispa
nijoje.

Algeciras ir visa apylinkė 
sukilėlių rankose. Valdžios 
lėktuvai bombardavo miestą 
sekmadienio rytą, bet sukilė
lių armotos privertė juos pa
sitraukti. Didelių nuostolių 
nepadaryta. Bombardavimo 
metu atplaukė į uostą Angli
jos kariškas laivas ir atkrei
pė sava srsotas į lėktuvus. 
Lėktuvams pasišalinus, ang
lai iškėlė į krantą savo ka
riuomenės batalijoną, kurį 
gyventojai pasitiko labai 
džiaugsmingai.

Madrid. — Sakoma, kad 
šią revoliuciją finansuoja 
Ispanijos turtuolis Juan Mar- 
cha. Tačiau kiti sako, kad 
prie sukilimo daug priside
dančios Italija ir Vokietija, 
kurios ta proga nori pasi
grobti ispanų Morocco, Afri
koj, kad tuomi galėtų praplė
sti savo žemes ir valdyti įė
jimą į Viduržemio jūrą. Ta
da Anglijos Suezo kanalas 
nustotų reikšmės Anglijos 
vyriausybė tuo labai susirū
pinus ir jos laivai Vidurže
mio jūroj seka kiekvieną Vo
kietijos karo laivų judesį. 
Kada pereitą savaitę italų 
karo laivai norėjo bombar
duoti Barceloną už Italijos 
konsulato padegimą, ir čia 
Anglijos laivyno ministerija 
įsikišo. Bet visvien italų lai
vai laukią progos ateit pa
galbon gen. Franco, perkėli
mui morokiečių į Ispaniją 
per Gibraltarą.

Madrid. — Čia kai kuriose ( 
vietose eina kruvini mūšiai 
taip sukilėlių ir lojalistų mi
licijos bei karių. Khi kuriuo
se garinzonuose sukilėliams 
pasidavė daug karininkų ir 
kareivių. Prieš sukilėlius žy
giuojančią į Saragossą val-l

Vyriausybė organizuoja 
artileriją ir lėktuvus atakai 
prieš sukilėlius, kuriuos ji 
mano greitai nugalėti. Ta
čiau šiaurinės sukilėlių da
lies vadas gen. Emilio Molą 
sako, kad pats Madridas 
„ketvirtadienį ar penktadie
nį” bus sukilėlių paimtas.

Gibraltaras. — Du sukilė
lių lėktuvai, gabena maurus 
iš Afrikos, ant jūrų buvo pa
šauti ir žuvo su 50 kareivių. 
Bet perkelta iš Afrikos gar
saus Ispanų Svetimšalių Le- 
gijono dalis sukėlė didelę pa
niką lojalistų eilėse ir juos 
išvaikė iš Algerika, San Ro
que, Estepona.

Sukilimo vadas gen. Fran
co įsakė užimti Malagą, kad 
vyriausybės kariuomenę pa
likus be uosto. Jis taipgi pa
skelbė, kad 3000 šeimų, arti
mųjų laivyno karininkams ir 
kareiviams, suimta ir laiko
ma, kol laivynas pasiduos su
kilėliams.

JUODASIS LEGIONAS VĖL
PRISIPAŽINO PRIE 7

ŽMOGŽUDYSČIŲ

DETROIT. — Juodojo Le- 
gijono budelis Dayton Dean, 
kuris jau prisipažino gelbė
jęs Juodąjam Legijonui nu- 

! žudyti du žmones, dabar pri
sipažino, kad pelkėse ties 
Pinckney, Mich., randasi pa
laidoti dar 7 Legijono nužu
dyti žmonės.

Valdžia ketina pelkes nu
sausinti ir nužudytuosius su 

| rasti.



Liepos 31 d., 1936 a
Liepos 31

©£®as irmit*
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, Ine. 
KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
Suv. Vatat. metams ................... $2.00
Buv. Valst. .pusmečiui ............... |140
Užsieny] metams ...............«... $2.75
.Užsieny] pusmečiui ...........  BIJO

Skelbimų kainos sulig susitarimo

LITHUANIAN'WEEKLY

Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... $2.00
In U. S. A. six months ..........  $1.10
Other Countries one year .... $2.76 
Other Countries six months .. $1.50 

Advertising rates on application

RaStus Ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netelplnti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčilama pašto ženklų

KA2YS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

ISPANIJOS REVOLIUCIJA

Ispanija pergyvena vieną svarbiausių revoliucijų savo 
istorijoje. Ispanija turėjo daug revoliucijų; jos visos buvo 
prieš monarchistus, engėjus, tai buvo revoliucijos už demo
kratiją. ši revoliucija yra skirtinga, kad ji pradėta prieš 
respublikonišką, despotišką vyriausybę, už tikrąją demo
kratiją. Dešinieji sukilo prieš kairiuosius, prieš gręsiantį 
komunizmo pavojų.

Ispanija buvo respulika jau 1873 — 1875 metais. 1875 
m. Alfonsas XII vėl buvo pasodintas ant sosto. Paskuti
nysis Alfonsas XIII, dabar ištrėmime, gal būtų pasilikęs 
valdovu, jei ne pralaimėtas karas su riffais Morokoje. Ka
da šaliai nuraminti įvedė diktatūrą, tada perversmu Ispa
nija tapo respublika 1930 m.

Ispanija pasiskelbus respublika greitu tempu kairėje. 
Kpmunistinis elementas stiprėjo. Jau šiemet vasario mėn.

■ rinkimuose „liaudies frontas” tiek laimėjo, kad sudarė di
delę daugumą. Laimėję kraštutiniai kairieji, kad ir mažu
moj, bet užėmė valdžią. Vyriausybė apakintos laimėjusios 
minios (paleistų iš kalėjimo vadų vadovybėje) jau negalėjo 
suvaldyti. Sauvaliavimas, streikai, žudymai, bažnyčių de
ginimas, draugijų, laikraščių uždarinėjimas, privedė prie 
despotizmo. Iškovota demokratija tapo anarchija.

Aristokratiška kariuomenė, katalikiška visuomenė ir vi
sa dešinioji srovė negalėjo ilgiau pakęsti kairiuosius, ypač, 
kai Maskva pradėjo Ispanijai diriguoti. Jau buvo laukiama 
sovietų paskelbimo visame krašte. Tad tokia padėtis su
kūrė šią revoliuciją. Kilo broliškas karas ne už monarchi
jos grįžimą, ar vyriausybės vietas, tik išgelbėti brangiai 
įsteigtą Ispanijos demokratišką respubliką. Taip kaip Ita
lijoje fašistinė tautinė banga, iššaukta komunizmo pavo
jaus, užliejo kraštą.

Kiek katalikai prisidėjo prie šios revoliucijos, sunku 
spręsti. Laikraštis „Osservatore Romano” paskelbė, kad 
Katalikų Bažnyčia nesikiša į vykstantį kruviną pilietinį ka
rą Ispanijoje/bažnyčia visur laikosi neutralumo per poli
tinius susikirtimus. Eiliniai katalikai revoliucijai simpa
tizuoja. Užtad kairieji dar daugiau bažnyčių degina; šau
do kunigus, vienuoles. Katalikų vadas Jose Maria Gil 
Robles pasitraukė iš krašto. Ispanija yra giliai katalikiška.

Kaip revoliucija užsibaigs, negalima dabar numatyti. 
Prancūzijos kairioji vyriausybė ir Maskva gelbsti ispanų 
vyriausybei, sukilėliams simpatizuoja Vokietija ir Italija. 
Ši revoliucija turės daug įtakos ne tik Ispanijos ateičiai, 
bet ir visai Europai.

PASIGAILĖKIME, JIE YRA SUGEDĘ

GRIASI, BET...

Pasvarstęs tautininkų pasi
gyrimus apie SLA seimą, ka
me jie džiaugiasi išėję laimė
tojais, „Darbininkas” pažy
mi:

„Tačiau benagrinėjant tą 
prieš socialistus „laimėjimą” 
patiems tautininkams tenka 
prisipažinti, kad tas laimėji
mas daugiau panašus į pra
laimėjimą. Tai atrodo lyg bū 
tų „pasitraukimas į geres- 
nias strategiškas pozicijas,” 
kaip būdavo vis sakoma ne
laimingos atminties genero
lo Kurupatkino, po kiekvieno 
rusų prieš japonus pasitrau
kimo. Vadinasi, mūšis kad ir 
laimėtas, bet pozicija vis 
priešo rankose... Ir taip SLA 
pirmininkas socialistas, di
džiuma Pildomosios Tarybos 
narių socialistai, „vogčio
mis” nubalsuoti skirti 400 
dolerių iš tautiškų centų 
„Lietuvos politiniams kali
niams” — žodžiu, smūgis po 
smūgio taikomas tautihin- 
kiškajai organizacijai, gi jos 
nariai tyli ir — kenčia. Esą 
jie buvę gerai užsigrūdinę 
prieš miklią „pažangiųjų” 
(socialistų) taktiką ir mokė
ję įžiūrėti „vilkus avių kai
lyje,” bet vis dėlto davėsi su
vedžiojami ir leido „vogčio
mis” nubalsuoti stambią pi
nigų sumą iš tautiškų centų 
visai netautiškiems, ar ge
riau pasakius prieštautinin- 
kiškiems reikalams. Reiškia, 
viena iš dviejų: arba tauti
ninkai seime žiopsojo, arba 
buvo mažumoj. Ir viena ir ki
ta didelės garbės nedaro ir 
skaidrios vilties ateičiai ne
suteikia. '•' • -

„Tiesa, tautininkų organas 
liepia saviškiams budėti. Pa
tarimas, žinoma, geras, bet 
ar tik ne pervėlai bus pa
tiektas: ne metas pultis ra
kinti tvartą, kada jau ark
liai išvesti.”

Iš tikro, tai reiktų apsižiū- 
rėt ir mūsų Susivienijimui, 
kol nevėlu. Atrodo, kad ir pas 
mus pradeda įsibrauti tam 
tikro elemento, kuris nepoil- 
go sukels reakciją. Apsižiū
rėkime.

gaus gyvenime nieko nėra 
nei šventa nei brangintina. 
Bet mes taip pat pergyvena
me ir kerštą už tų dvasinių 
vertybių mindžiojimą, nes 
žmonės nebetenka savo as
meniškos laisves. Kelias, nu
šviestas deginamų bažnyčių 
ir vienuolynų, veda prie žiau
riausio žmonijos išnaikini
mo. Nepaisymas Dievo įsa
kymų duoda didžiausią lais
vę žemiausiems žmogaus in
stinktams. Viena laisvė, ne
sujungta su amžinuoju Įsta
tymu, veda prie dvasinės ir 
socialinės anarchijos. Ir vie
nintelė saugotoja tvarkos ir 
laisvės tėra Bažnyčia. x Todėl 
tikrasis patrijotizmas glaus
tė glaudžiasi prie Bažnyčios, 
prie tikėjimo. Krikščioniško
ji Šveicarija tą gerai supran
ta. Suprasti Kryžiaus pras
mę, ir tą Kryžių drąsiai ir 
linksmai nešti, — tai krikš
čioniškųjų tautų didybė.”

Kiekviena tauta, kiekviena valstybė turi išsigimėlių, ku
rie atsiskiria nuo savo tautinio kamieno ir prisišlieja prie 
kito, jiems svetimo. Iš savųjų jie užsipelno pasigailėjimo, o 
pas svetimuosius būna pašaipos objektu. Toki žmonės 
gyvena moralinį bankrotą ir jokios rolės gyvenime nesu
vaidina. Tačiau mes žinome kitą tokių dvasiniai nubankrū- 
tavusių žmonių grupę, kurie gaivališkai pasireiškia visuo
meniniame veikime — tai komunistai. Pastaraisiais poka- 

’ riniais laikais jų veikimas įgavo tikrai akiplėšišką pobūdį.
Komunistai sustiprėjo, kai Rusijoj komunizmas buvo įves
tas į valstybinį gyvenimą. Tada visų tautų išsigimėliai pa
juto lyg kokią šviesą (gal geriau pavadint tamsą), kuri 
gaivino jų nubankrūtavusią dvasią. Jie visi džiaugėsi savo 
„idėja” ir iš pamatų vertė visą pasaulio valstybinę, socialę 
santvarką. Ir kada tas praktiškasis komunizmas Rusijoj 
rijo milijonus gyvybių, mūsų komunistukai vis šūkavo 
prieš „buržujinę” santvarką, mažai galvojančius ir vargo 
prispaustus žmones verbuodami į savo eiles. Iš tikro, Ru
sijoj pradėtas praktikuot komunizmas buvo taip gudriai 
žydų suplanuotas, kad visas jo kaugeriškumas, teroras bu
vo paslepiamas nuo pasaulio akių, o parodoma jo dirbtina, 
artistiškai nugrimuota veido pusė. Viso Rusijos komunis
tų judėjimo priešakyj stovėjo žydai, savo pavardes pakei
tę į rusiškas. Užsieniuose visą komunistinį judėjimą pro- 
pogavo irgi žydai, per samdytus * įvairių tautų parsidavė
lius, išgamas.

Nemaža sau aukų komunizmas rado ir lietuvių tarpe. 
Parsidavėlių savo vadų apakinti ir tiesos neieškanti lietu
vių komunistų paprasta masė varė ir tebevaro biaurų išga
mų darbą išeivijoj ir pačioj Lietuvoj. Kas charakterin
giausia, tai kad dabar komunistai skelbia tas idėjas ir gi
ria tą „komunizmo” sistemą, kuri jų numylėtoj Rusijoj bu
vo praktikuojama prieš penketą metų. Šiandiengi Rusijos 
komisarai jau yra tiek įsigalėję, kad drąsiai kalba apie so
vietinę diktatūrą, kurią jie praktikuoja nuo pat pradžių. 
Bet sovietų duoną bevalgant! komunistų vadai ir šiandien 
lipa ant bačkų ir smerkia diktatūras, nė žodžio neprimesda- 
mi kruviniausiai žmonijos istorijoj — Rusijos diktatūrai.

Jei rusai, ant kurių pačių krito ta baisi bausmė — komu
nizmas, girtų ją, tai dar šiaip taip; tai jų valstybėj prakti-

PATRIJOTIZMAS IR 
KATALIKYBĖ

Šveicarijoj buvo visuotinis 
krikščionių darbininkų suva
žiavimas. Darbininkų vadas 
pasakė labai reikšmingą ir 
pilną nepaprastos jėgos kal
bą, kurios štai keli sakiniai: 
„Nauja Bažnyčios ir krikš
čionybės persekiojimų banga 
liejasi per Europą. Mes per
gyvename barbarų ir vanda
lų atgimimą, kuriems žmo-

TARPTAUTINIS KATALI
KŲ LAIKRAŠTININKŲ 
KONGRESAS ROMOJ

Šalia jau atidarytos pašau 
linės katalikų spaudos paro
dos rugsėjo 24 — 27 dieno
mis Romoj įvyksta antras 
tarptautinis katalikų laikraš 
tininkų kongresas. Jį orga
nizuoja Tarptautinės Katali
kų Spaudos Unija. Kongreso 
vieta buvo parinkta dar per 
pirmąjį kongresą; mat, šie
met sukanka 75 metai, kaip 
įsteigtas Vatikano valstybės 
organas „Osservatore Roma
no.”

Pats intensyviausias kon^ 
greso darbas bus rugsėjo 25 
ir 26 d. TOnSs dienomis nu-į 
matyta skaityti visa eilė svar 
bių pranešimų tiek organiza
ciniais klausimais, tiek tais, 
kurie liečia pilnutinį katali
ko laikraštininko pasiruoši
mą. Katalikų doktrinos di
dingumas bei tobulumas rei
kalauja ir atitinkamos kata
likiško laikraščio kokybės 
netgi išoriniu atžvilgiu, nors 
kongrese pirmoj eilėj ryžta
masi užakcentuoti dvasinio 
katalikų laikraštininkų pasi
ruošimo momentą.

Be kitų klausimų, kongre
sas svarstys vieną itin svar
bų klausimą, būtent, liečian
tį įvairių šalių katalikų 
laikraščių pasikeitimą infor
macijomis ir dokumentais, iš 
katalikų religinio bei kultū
rinio gyvenimo.

Kongreso garbės pirminin
kas — Vatikano valst. se
kretorius kard. Pacelli. Kon
greso dalyvius specialioj au- 
dijencijoj, numatoma, pri
ims ir šv. Tėvas.

KARO LAUKO TEISMO 
SPRENDIMAS

KįAUNAS. — Šių metų lie
pos pradžioje karo lauko tei
smas nagrinėjo Suvalkijos 
ūkininkų kurstytojų ir tero- 
rizuotojų bylą, kurioje buvo 
kaltinamas 21 asmuo, gyv. 
Šakių apskr., Lukšių, Plokš
čių ir Paežerėlių valse.

Karo lauko teismo spren
dimu visi kaltinamieji nubau 
sti šiomis bausmėmis:

I. Dešimt asmenų mirties 
bausme, kuri Valstybės Pre
zidento malonės aktu pakeis
ta kalėjimu iki gyvos galvos, 
būtent:

I. Aleksandras Ritbergis, 
2. Juozas Sutkaitis, 3. Salia
monas Mauza, 4. Antanas 
Kubilinskas, 5. Pranas Kat
kus, 6. Juozas Martinkevi
čius, 7. Andrius Valuckas, 8. 
Petras Liepuonius, 9. Anta
nas Bajerčius, 10. Juozas 
Juška.

II. Sunkiųjų darbų kaėji- 
mu iki gyvos galvos:

1. Viktoras Simokaitis, 2 
Jonas Skaisgiris, 3. Bronius 
Baltrušaitis.

III. Sunkiųjų darbų kalėji
mu 15 metų:

1. Juozas Blažaitis, 2. An
tanas Bukšaitis.

IV. Sunkiųjų darbų kalėji- 
mu 10 metų:

1. Pranas Laugalaitis.
V. Sunkiųjų darbų kalėji 

mu penkeriems metams:
1. Jonas Bataitis.
VI. Sunkiųjų darbų kalėji 

mu ketveriems metams:
1. Pranas Dauba, 2. Juozas 

Tarnauskas, 3. Pranas Tar- 
nauskas.

VII. Paprasto kalėjimo 
vienais metais:

1. Kazys Vaišnora.

AUKŠTAIČIŲ KAIMAS

Krante Nevėžio ant kalvos 
užsimąstęs kaimas snaudžia. 
Ir klausos vis be paliovos, 
kai bangos pasakas jam audžia.

Senelių sodų žalume 
mažai kam žinomas jis glūdi, 
tik kryžius mato, kas jame, 
ar ten kas džiaugiasi, ar liūdi.

Tik jis palinkęs, bet ramus 
rankas ištiesęs saugo kaimą 
ir tildo kenčiančių skausmus 
ir neša prašantiems palaimą...

Šitai, abipusiai gatvės 
malonios, rimtos, kaip močiutės, 
meiliai vilioja prie savęs 
į vidų kviesdamos gryčiutės...

Prie gryčių matosi svirnai — 
tikri sargai sesučių kraičio, 
kur margos skrynios kupinai 
rietimais užverstos be skaičiaus...

Jaukus kaimelis! Ir varu 
tave į vidų lyg kas kviečia!
Bet, va, darželis! Kaip švaru, 
kaip čia dailiai gėlelės šviečia!...

V. Stonis.

„Be mokslo 
gausi” - būdf 

* dien ir mokslą
nauti,” vieno! 

g sunkiau gyye
I laikus, kad ku

I matai žmogaus
į tį visą gyveni]
į gausias dalyke
į skaičiuotas, tie;

BUSIMOJO LIETUVOS 
SEIMO DARBAI

Lietuvos seimas susirink
siąs rugs, pradžioj, kaiPrezi- 
dentas bu 5 grįžęs iš atostogų. 
Manoma, kad pirmiausia sei
mas pakeis kai kuriuos Kon
stitucijos paragrafus. Pakei
siąs ir seimo rinkimų įstaty
mą. Būsią keliama civilinės 
metrikacijos klausimas.

Nebūsią trijų skaitymų, 
kaip darydavo senasis sei
mas, bet būsiąs vienas. Įsta
tymus ruoš, kaip ir lig šiol, 
Valst. Taryba. Juos ir toliau 
svarstys ir pataisas įneš Mi- 
nisterių Kabinetas.

„Muzikos žinios,” 1 nr. — 
liepos mėn. Tai Am. Liet. 
Katalikų Vargoninkų S-gos 
organas. Ir šis numeris išėjo 
gražiuose viršeliuose, talpi
nantis rimtų straipsnių iš 
muzikos srities, aprašymų, 
pora muzikos kūrinių su gai
domis. „Muzikos Žinios” da
ro rimtą įspūdį. Garbė žurna
lo leidėjams, redaktoriams 
prof. A. S. Pociui ir muz. N. 
Kuliui.

„Tauta,
mėn.. — Viršelį puošia Ma- 
rianapolio kolegijos rūmų pa 
veikslas. Leidinys gražus ir 
turiningas. „Tauta” iš tikro 
yra sumaniai redaguojama; 
tai jos leidėjo - redaktoriaus

| pripažinta tinkama visų mo
kyklų knygynams. Labai ori
ginališkai ir gražiai iliustra
vo T. Kulakauskas. Autorius 
labai gyvai atvaizduoja vai
kų džiaugsmus ir nuotykius 
pievose ir miškuose.

J. Marcinkevičius, „Mes 
ateinam.” Romanas, m t 
336 pusi. Kaina Lt. 3,50. Tai 
paskutinis tomas šio epochi
nio žymaus romano. Čia au
torius tikrai talentingai at
vaizdavo vokiečių okupaciją 
ir Lietuvos valstybės kūri- 

3 nr. __liepos mosi pradžią. Tai vienas žy
miausias veikalas mūsų šio 
meto grožinės literatūros.

—o—
Kjarolio Vairo vert. „Ezo

po pasakos.” Liudo Giros re
daguota. Antras pataisytas 
ir perredaguotas leidimas. 
Švietimo Ministerijos pripa
žintas tinkamu visų mokyk
lų knygynams. Gausiai ilius
truotas pirmojo leidimo ir 
naujomis graf. Totlebenaitės 
iliustracijomis. Gale knygos 
įdėtas rašinys apie patį Ezo
pą ir jo pasakas. 268 pusi. 
Kaina Lt. 3,—. Tai tikrai įsi
dėmėtinas leidinys pasakų 
literatūroje. Pasakos ne tik 
įdomios, bet ir pamokinan
čios. Tai graži dovanėlė mū-

„Moterų Dirva” — (liepos 
mėn.) nr. — ALRK. Moterų 
S-gos mėnesinis organas. 
Reikia pasakyt, kad „Mote
rų Dirva” yra iš tikro pagy
rimo užsitarnavęs žurnalas.. 
Ji gyvai gvildena sąjungos 
reikalus. Tai žurnalo redak
torės p. S. Sakalienės suma
numo vaisius.

„Naujoji Romuva” — š. m. 
26 — 27 nr. Tai vienas iš 
rimčiausių savaitinių kultū
ros gyvenimo žurnalų Lietu- sų jaunimui, 
voj. Kiekviena laida pasižy
mi rimtais, aktualius gyve
nimo klausimus gvildenan
čiais straipsniais (adresas: 
„N. Romuva,” Laisvės. Al.
31b., Kaunas, Lithuania.
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kuojama, nors svetimųjų diktuojama santvarka. Bet kaip 
pateisint lietuvį, kuris bernauja kitiems, kuris intryguoja 
lietuvių veikime, kuris kelia maišatis ir išprovokudjū. viso
kius nesupratimus? Lietuvoj komunistai išprovokuoja dar
bininkus, kaip ir čia, kurie paskui atsiduria po milicijos 
kulkų lietum, atsiduria kalėjimuose. Tad kogi siekia ir kas 
jie yra tie mūsų komunistai?

Lygiai tokį pat klausimą stato ir „Jewish Examiner” sa
vo editoriale, kame jis paduoda, jog Palestinoj žydai komu
nistai provokuoją žydų riaušes su arabais. „Joki bausmė 
negali būti perdidelė tiems tautos išsigimėliams, kurie dir
ba prieš savo žmones”— sako „Jewish Examiner.” Tai 
balsas žydų visuomenės, kuri globojo komunizmą, kuri ta
čiau dabar pamatė komunistų destruktyvų darbą. Kokį 
mes, lietuviai, turim išnešt pasmerkimą savo komunistams, 
kurie net ginklu kovojo Lietuvą, kurie demoralizuoja visą 
lietuvių išeiviją, kurių suvedžioti darbininkai atsiduria po 
policijos arklių kanopomis ir net pastatomi prie sienų? 
Mums nieko nelieka daryt, kaip tik pasigailėti jų. Lietu
viai komunistai yra žuvę mūsų tautai, jie yra sugedę, dva
siniai nubankrūtavę mūs tautos nariai ir kaipo toki turi 
būti atskirti uo sveikosios visuomenės. Su jais jokis ben
dravimas neįmanomas ir negalimas.

SPARČIAI EINA ENCI
KLOPEDIJOS DARBAS

Lietuviškos enciklopedijos 
darbas sparčiai eina. Jau ke
liems sąsiuviniams paruošta 
medžiaga. Neseniai išėjo V 
tomo 3 sąsiuvinis. Tikimasi 
išleisti dar 3 sąsiuvinius, o 
iki metų galui numarma 
baigti visą V tomą, tuo būdu 
bus nudirbta beveik trečdalis 
darbo.

Enciklopediją redaguojant 
daug dėmesio kreipiama į li
tuanistiką. Tuo būdu užsie
ninė enciklopedija lietuviams 
neatstos savosios enciklope
dijos.

Prenumeratorių dabar jau 
yra 4789, neskaitant dar apie 
1000, kurie atsiima enciklo
pedijos sąsiuvinius tik bai
gus leisti visą tomą. Prenu- 
meravimąsi pagyvino graži 
dovana Tarptautinių žodžių 
žodynas.

Gauti paminėti nauji „SA
KALO” leidiniai:

A. Vaičiulaitis, „Mūsų ma
žoji sesuo.” Romanas. 164 
pusi. Iliustravo M. Katiliūtė. 
Kjaina Lt. 2,—. Tikrai klasiš
ku ir literatūrišku stiliumi 
parašyti mažos mergaitės 
pergyvenimai ir nuotykiai. 
Knyga tikrai įdomi skaityti 
tiek vaikams, tiek suaugu
siems.

—o—
Karolė Pažėraitė, „Nusidė

jėlė.” Apysaka jaunimui iš 
Did. karo meto tremtinių gy
venimo. švietimo Ministeri
jos pripažinta tinkama visų 
mokyklų knygynams. Ilius
truota dail. P. Verbicko me
džio raižiniais. 278 pusi. Kai
na Lt. 3,—. Yra tai pirmoji 
knyga, kurioje autorė taip 
vaizdžiai ir literatūriškai at
vaizduoja mūsų tremtinių, y- 
pač jaunimo, gyvenimą Rusi
joje ir vėliau sugrįžus į Lie
tuvą jai besikuriant.

—o—•
Liudas Dovydėnas, „Kelio

nė į pievas.” Novelės jauni-

Kazys Inčiūra, „Trys talis
manai.” Pasaka misterija. 
Originalės operos libreto. 128 
pusi. Kaina Lt. 1,50.

—o—
Liūne Janušytė, „Važiuo

jam.” Jumoristiški feljeto
nai. Sakalas. 192 pusi. Kai
na Lt. 2,—. Ši autorė mūsų 
skaitytojams yra jau pažįs
tama iš jos pirmo rinkinio 
„Ant ko ir pasirašau,” kuris 
pernai vasarą turėjo didelį 
pasisekimą. Autorė tikrai ga 
bi feljetonistė ir šiame nau
jame feljetonų rinkiny labai 
gyvai, įdomiai ir jumoristiš- 
kai piešia mūsų kasdieninį 
gyvenimą ir visuomenės y- 
das.

RUOŠIA SEIMUI
REGULIAMINĄ

Sakoma, kad V. D. Univer
siteto Teisių fakulteto vie
nam vyr. asistentui yra pa
vesta paruošti būsimai am 
Lietuvos seimui reguliaminą.1 mui. Švietimo Ministerijos
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Kaz. Papečkio redag. „Du 
vardai granite.” Poezijos an
tologija apie Darių ir Girė
ną. Įvado žodį parašė Liudas 
Gira. Sakalas. 64 pusi. Kai
na Lt. 1,50 Drąsusis mūsų 
karžygių žygis ir jų tragiš
koji mirtis susilaukė atbal
sio ir mūsų grožinėje litera
tūroje, ypač poezijoje, kuri 
yra jautriausia tam, kuo tau
ta gyvena, džiaugiasi ir kuo 
gedi. Sakalas ir išleido šią 
poezijos antologiją, kad vi
suomenė galėtų drauge su a

r

mūsų poetais pajusti tą skali- 1® 
džią mūsų tautos tragediją. himuį'J
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čiutės,

„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 gyyenti. 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

jaunimo 
baigusio, 
darbų, ir 
kolegijų

liau. Dabar besimokančio 
daugybė, daug ir mokslus 
Jau dabar prie paprastų 
ypač krautuvėse, reikalauja
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-

s...

aru, 
ia!...

V. Stonis

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 be juokins mus. Užtai 
mes turime sekti gyvenimą, kad nuo

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 auklėj i-

inkama visų mo
jams. Labai ori- 
• gražiai iliustra-

jo neatsiliktume. Buvo laikai, kai bu
vo didelė garbė savo pavardę pasira
šyti. Dabar jau to neužtenka: ir pa
prasto darbo ieškant klausia, kokią

mą, vieton padėkos ir paramos, galit 
iš jo susilaukt neapykantos. Užtai tė
vai privalo žiūrėt, kur jie savo vaikus 
leidžia. '

auskas. Automs 
atvaizduoja val
ius ir nuotykius 
škuose.

kevičius, „Mes 
imanas. UI t.

high schoolę ar kolegiją baigęs. Ne 
vienas 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-

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. L 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 
maistą reikia mokėti $250.00. Šioje 
sumoje įskaitoma ne tiktai maistas, 
bet taipgi kambarys, šviesa, šiluma, 
guolis, 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. .. . '

A

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 jei 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!

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

STUDENTŲ VEIKLA v
Studentai yra susibūrę į Studentų 

Sąjungos kuopą, suskaidžiusią 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 (basebal1) i” 
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 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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SMUKSIbias mintis savo paskaitoje.
IŠ KAT. FEDERACIJOS TARYBOS SUVAŽIAVIMO

Į IŠ TOLIAU 18 Iš TOLI
Paterson, N. J

Kunigas Atsakinėja

J uz-

Dovy

t
pirmadienį išvažiuos.

Newark, N. J.

Jubiliejinė vakarienė

Baltimore, Md.

Lietuvos gydytojams ski
riamos pašalpos nuo 200 ligi 
250 lt. mėnesiui. Gydytojai

Ginklų Fondo lėšos jau sie
kia 1.095.000 litų. Aukos iš 
visų vietų tebeplaukia.

džio, organizacijų ir spaudos lais
vės, mes Am. org. kat. visuomenė 
per savo tarybą, suvažiavę į me
tinį seimą, reiškiame gilią užuo
jautą ir skatiname ištverti savo 
principuose iki laimėjimo.

< IX.
Po referatų ir plačių diskusijų,

ii

Kadangi Lietuvos atitinkamos 
įstaigos siunčia savo studentus į 
užsienį mokytis anglų kalbos, kad 
jie galėtų ją dėstyti Lietuvos mo
kyklose kas kaštuoja daug pini
gų, ir kadangi pamirštama, kad 
Amerikos išeivija turi išsimoksli
nusio jaunimo, kuris sugebėtų tą 
anglų kalbą dėstyti Lietuvos mo- 
yklose, Tarybos suvažiavimas 

kreipia dėmesį atitinkamų Lietu
vos įstaigų, kad jos šį taip svar
bų reikalą turėtų galvoje.

xm.
Am. L. R. K. Fed. Taryba nu

rodo katalikų veikėjams krikščio
nišką pareigą susidomėti giliau 
socialiniu klausimu, remiantis po
piežių Leono XIII. ir Pijaus 
XI. enciklikose išreikštomis min
timis — išvystyti platų šviečiamą
jį ir organizatyvį darbą toje so
cialinėje srityje.

Vffl.
Federacijos Taryba vienbalsiai 

nutarė šiais metais Federacijos 
Kqngreso nešaukti ir ateityje 
kongresus laikyti kas du metai. 

’Tarybos posėdžius šaukti regulia
riai kas metai, sutaikant su cen- 
tralinį organizacijų seimais.

zacijos. Taigi Amerikoj gyvenanti 
lietuvių išeivija šiame darbe ak
tingai dalyvauja.

Taryba dar kartą pareiškia 
katalikų visuomenės didelį susi
rūpinimą Vilniaus ir kitų .okupuo
ti} Lietuvos žemių vadavimo rei
kalu ir įpareigoja Federaijos sky-j 
rius aktyviai prisidėti Vilniaus1 
vadavimo darbe ir moraliai ir' 
materialiai.

. . . .. . . . n Fed. Tarybos suvažiavimas per-kosios Amerikos lietuviu <organi-| . .
........................ .'spėja kat. lietuvių išeiviją saugo

tis socialistų ir komunistų siūlo
mų bendrų frontų, o stiprinti sa- 
\vo katalikiškas jėgas organizuo
jantis į savo draugijas ir jun
giantis į Federacijos skyrius ir 
apskričius.

tai didžiausias nusižengimas tei
singumui.

Amerikos lietuvių katalikiškoji 
visuomenė darė ir -darys visa, ką 
tik ji pajėgia okupuotiems kraš
tams išlaisvinti. Visų Amerikos 
lietuvių katalikiškųjų organizaci
jų veiklos vienu svarbiausiųjų 
punktų buvo ir yra šis reikalas. 
Panašiai elgiasi ir kitos lietuviš-
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Vyčiai smarkiai ruošiasi 
prie jubiliejinio pikniko, ku
ris įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 2 d. „Village Barn,” 
Squaw Brook Road, N. Hale
don, N. J. Vyčių 61 kp. jau 
dirba 20 metų Patersono lie
tuvių garbę keldami. Tikiu, 
kad užsipelnė ne tik paterso- 
niečių, bet ir visų apylinkės 
lietuvių paramos.

Girdėt, kad žada dalyvauti 
dauguma jų šiame piknike. 
Maspetho vyčiai, Jersey Ci
ty, Cliffside ir Harrisono ir
gi pažadėjo dalyvaut.

Manau, kad ir kitos kuo
pos neatsiliks.

Piknikas bus vienas iš gra 
žiausių ir didžiausių šioj apy
linkėj.

Mišias. Taip malonaus įspū
džio darė didžiajame alto
riuje gražiai apšviesta stovy- 
la Nekalto Prasidėjimo šv. 
Marijos. Brooklyniečiai gė
rėjosi, kad ir jie sulauks šv. 
Onos atlaidų savo bažnyčioj, 
nereiks važiuot į New Yorką. 
Tikrai džiugino man širdį šie 
įspūdžiai. Užėjau ir į Kara
lienės Angelų bažnyčią. Čia 
ir iškilmingos šv. Mišios; 
tikrai lietuviai myli šv. Oną. 
Gaila, kad neteko atlankyti 
Maspetho ir C. Brooklyno. 
Laikas sulaikė. J. K.

—O—
Delegatai vyksta į seimą
Sekančią savaitę įvyksta 

Lietuvos Vyčių seimas Pro
vidence, R. I.

Patersono delegatai išva
žiuoja laivu šeštadienio va
kare iš New Yorko. Jean 
Marcinskaitė, Marė Tracky- 
tė, Edvardas Staniulis ir Jo
nas Sprainaitis. važiuoja. 
Gerb. kun. J. Kinta, rodos,.

J. sJ

Pienocentras išvežė 
sienį 50 milijonų kiaušinių. 
Pernai išvežta tuo pat laiku 
17 milijonų kiaušinių. Šiemet 
kiaušinius supirkinėja 236 
kooperatyvai. Numatoma 
per metus supirkti ir išvežti 
užsienin apie 200 milijonų 
kiaušinių.

Lietuvos universitete yra 
šiais metais 3.233 studentų. 
Iš jų 937 moterys, 800 medi
kai, 539 kandidatai į inžinie
rius ir 1087 teisininkai. Yra 
du studentai gimę 1877 m. 
540 asmenų moka anglų kal
bą.

Švenč. Trejybės lietuvių prįvai0 apsigyventi nurody- 
parapijos visos draugijos tame mestely, nemokamai 
rugpjūčio 2 d. apvaikščioja gydyti akių ir veneros ligas 

ir suorganizuoti mediciniš
kos pagalbos teikimą vietos 
gyventojams, ypač vargdie
niams.

kunigystės 20 metų jubilie
jų savo mylimo klebono kun. 
I. Kelmelio. Tai bus ir sukak-| 
itis 15 metų klebonystės ir' 
varduvės, šv. Mišias atna-l 
šaus pats klebonas, 10:30 v.j 
ryte. Jam asistuos kun. P. 
Lekešis ir kun. J. Zabulionis. 
Pamokslą sakys kun. J, Bru- 
žikas, misi j orderius. Taipgi 

* dalyvaus ir kiti kaimynai 
kunigai. Vakare ruošiama' 

" vakarienė, į kurią yra pa
kviesta didelis skaičius ku
nigų ir svietiškių. Laike va
karienės bus programa su į- 
vairiomis dainomis, dekla
macijomis ir prakalbomis, 
pagerbiant‘savo brangų kle
boną už didelį pasidarbavimą 
šiai parapijai ir Newarko ko
lonijai. Linkime savo myli
mam klebonui Dievo palai
mos, ilgiausių metų, geros 
sveikatos darbuotis mūsų 
parapijoje.

Parapijos Komitetas.

Lietuviai myli šv. Oną. Pas 
mus ir buvo iškilmingai mi
nėta jos atlaidų diena. Onos 

, buvo užsakę savo intenci
joms Mišias, ir užbaigė šv. 
Onos noveną. Paskiau turėjo 
salėje draugišką Onų vaka
rienę.

- O-
Ekskursija

Su ekskursija į New Yor
ką nuvykau dalyvauti gar-1 
šioj šv. Onos bažnyčioj (ant 
Lexington Ave. ir 76th StJ 
New Yorke). Čia prisiminiau 
Lietuvoj garsingus šv. Onos 
atlaidus Alvite. Daug žmo
nių, pilna didžiulė bažnyčia' 
ir pilnos gatvės visokių tau
tų. Daug girdisi net lietuviš
kai kalbant. O jau žemutinė j 
koplyčioj prie šv. Onos relik
vijų ir prie grotelių sunku 
buvo prisigrūst. Iš ryto at
lankiau ir Brooklyną, Ap
reiškimo Pan. švenč. bažny
čią per 8 vai. (giedotas) šv.

Dariaus ir Girėno kūnus 
liepos 19 d. iš Medeinos fa
kulteto pernešė į pastatytą 
mauzoliejų Kauno kapuose. 
Liepos 17 d. buvo pašventin
tas paminklinis kryžius —! 
koplytėlė Soldine.

Mirė kan. J. Andrašiūnas, 
Pabiržės klebonas. Mirė po 
operacijos Rygoje. Velionis 
turėjo 70 metų amž., betgi 
buvo veiklus visuomeninin
kas.

Belgijos karalius Leopol
das pasirašė dekretą, kuriuo 
uždraudžiama įvežti iš Pran
cūzijos bet kokią literatūrą 
ir laikraščius, įžeidžiančius 
tikėjimą ir dorovę.

Vengrijoj, Budapešto uni
versitete, studentai, prieš iš
siskirstydami atostogų, pa- 
reikaavo, kad universiteto 
vadovybė grąžintų ant sienų 
kryžius. Vadovybė nenorėjo 
sutikti. Tada studentai krei
pėsi į Švietimo ministerį, ku
ris pažadėjo jų troškimus 
patenkinti.

BUDAPEST. — Tėvas ir 
du vaikai, vienAs 11 ir kitas 
15 metų amž., įvežime važia
vo į lauką. Užėjus audrai su 
griaustiniu, žaibas trenkė į 
jų vežimą, užmušė gyvulius 
ir abu vaikus. Po ilgų pastan
gų juos atgaivinti, daktaras 
paskelbė, kad jau nebėra ga
limybės ir leido aidoti. Kada 
kūnai buvo atvežti į kapus, 
jaunesnysis, 11 metų sūnus, 
atsikėlė iš karibto ir parėjo į 
namus. Vyresnysis tapo pa
laidotas,

Birželio 30 d., Morrison viešbu
tyje, Chicagoj įvyko ALRK. Fe 
deracijos Tarybos suvažiavimas, 
apie kurį spauda jau yra nema
žai rašiusi. Šiuo skelbiama suva
žiavimo priimti nutarimai — re
zoliucijos :

L
Amerikos Lietuvių Rymo Ka

talikų Federacijos Taryba, susi
rinkusi savo posėdin 1936 m. bir
želio 30 d., norėdama, kad Lietu
vių Tauta, tiek daug kentėjusi ir 
taip karžygiškai į nepriklausomą 
gyvenimą prisikėlusi, vis sparčiau 
žengtų kaip dvasines, taip me
džiaginės gerovės keliu ir kartu 
vis į šviesesnį ir geresnį savo gy
venimą ir kad visur gyvenantieji 
lietuviti vis tampriau jungtųsi į 
vieningą lietuvišką šeimą 'didin
giems lietuvių tautos užsimoji
mams gyvendinti, randa reikalin
ga pasisakyti šiais svarbiausiais 
mūsų tautos reikalais:

Dėl nenormalių santykį tarp 
Lietuvos vyriausybes ir Katalikų 
Bažnyčios —

Jau daug laiko praėjo, kai tę
siasi nenormalūs santykiai tarp 
Lietuvos dabartinės vyriausybės 
ir Katalikų Bažnyčios. Nuo to la
bai daug kenčia ir didžiausiomis 
aukomis sukurtoji Lietuvos vals
tybė ir visa lietuvių tauta. Mums 
visiems gerai žinoma, kad lietu
vių katalikų pastangos buvo, yra 
ir bus išlaikyti lietuvių tautą to
kioje aukštumoje, kad ji galėtų 
sėkmingai eiti visokeriopos pa
žangos keliu. Lietuviai katalikai 
niekad nieko nėra padarę, kas 
kenktų lietuvių tautos gyvenimui, 
bet, priešingai, jie buvo, yra ir 
bus svarbiausiuoju lietuvių tautos 
gyvastingumo ramsčiu. Todėl A- 
merikos lietuvių katalikų visuo
menė labai apgailestauja, kad san 
tykiai tarp Lietuvos dabartinės 
vyriausybės ir Katalikų Bažny-' 
čios vis dar nesutvarkyti. Kadan
gi tai daro daug žalos ir lietuvių 
tautai ir valstybei ir ypač trukdo
mas vieningas darbas lietuvių 
tautos ir valstybės gerovei, be ko 
mūsų tautos gyvastingumas ir net 
išsilaikymas yra neįmanomas, to
dėl mes, atkreipdami į tai Lietu
vos vyriausybės dėmesį, laukiame, 
kad tie santykiai būtų kuo vei
kiausiai sutvarkyti.

Lietuvybės išlaikymo reikalu. į
Didelė lietuvių tautos dalis yra 

išsisklaidžiusi po visą pasaulį, bet1 
ypač daug jos yra susispietę, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.; 
Kaip čia, taip ir kitose užsienio 
valstybėse gyvenantiems lietu
viams gresia didelis ištautėjimo 
pavojus. Būdami pasiryžę šioje' 
srityje padalyti visa, kiek tik mū- 

•sų .pajėgos išgali, mes drauge 
kreipiamės į mūsų tautos kamie
ną, į Lietuvoje gyvenančius lie
tuvius, prašydami -šiame darbe 
kiek galima daugiau pagelbėti, 
nes lietuvybės tarp svetur gyve
nančių lietuvių išlaikymas yra 
drauge ir visos lietuvių tautos 
reikalas. Šia proga mes reiškiame 
didelio džiaugsmo dėl įsikūrusios 
Pasaulio Lietuvį Sąjungos, ku
riai linkime stipriausio sūsiorga- 
nizavimo ir veikimo lietuvybės iš-Į 
laikymo darbe. Drauge Taryba 
nori pažymėti, kad Lietuvos gy
venimas turi labai didelės įtakos 
lietuvybei išlaikyti tarp lietuvių, ' 
gyvenančių už Lietuvos ribų. To
dėl Taryba pageidauja, kad Lie
tuvos valstybės gyvenimas būtų ‘ 
taip tvarkomas, kad jis svetur gy ’ 
venancius lietuvius džiugintų ir1 ' 
keltų jų lietuviškąją dvasią.

n.
Draugijų ir spaudos reikalu

Amerikos lietuvį katalikiškai: 
visuomenei yra gerai žinomi Lie
tuvos vyriausybės išleistieji drau
gijų ir spaudos reikalu įstatymai.. 
Pagal tuos įstatymus spaudos lai
svė visiškai panaikinama, o drau
gijų egzistencija bei veikimas su
varžomas ir pavedamas vidaus 
'reikaį ministerio asmeninei nuo
žiūrai. — Kadangi gyvenimo pa-Į 
žanga galima tik tuomet, kai pa 
laikoma visos tautos iniciatyva ir 
pastangos, kadangi aukštas kul
tūringumas ir visapusiškoji tau
tos gerovė atsiekiama tik laisvu ir 
darniu tautos jėgų pasireišikimu, 
todėl mes, žinodami kokiuose 
tarptautiniuose pavojuose yra 
Lietuva ir tikėdami, kad Lietuva 
gali išlikti gyva tik tuomet, kai ji 
bus aukštai kultūringa ir doro
vinga ir kai tautos nariai savo 
asmenybe galės ne tik prilygti, 
bet ir pralenkti savo kaimynus 
mes kreipiamės į Lietuvos vy
riausybę ir, lietuvių tautos likimo 
vardan, reikalaujame netrukdyti 
lietuvių tautos draugijinio ir 
spaudos gyvenimo.

Dėl Lietuvos ir Amerikos lietu
vių katalikiškąją visuomenių 
bendradarbiavimo.

Mes esame giliai įsitikinę, kad 
už lietuvių tautos likimą yra at
sakingas kiekvienas lietuvis. Bet, 
kadangi lietuvių tauta savo dide
lėje daugumoje yra katalikiška1 
ir kadangi lietuvių katalikiško-' 
sios organizacijos yra ir pačios 
gausingiausios ir pačios galin-i 
giausios, todėl savaime aišku,, 
kad katalikiškai lietuvių visuo-Į 
menei ir jos organizacijoms tenkai 
pasiimti savo tautoje ir atitinka-; 
ma dalis atsakomybės. Šie ir kiti 
bendrojo darbo motyvai verčia' 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių ka
talikiškąsias visuomenes tam
priai bendradarbiauti visuose vei 
kimo reikaluose.

Todėl, džiaugdamiesi lig šiol 
vykusiu abipusiu bendradarbia
vimu, reiškiame vilties, kad tas 
bendradarbiavimsa ir abipusė pa
galba ateity dar labiau stiprės ir 
neš didelių vaisių kaip lietuvių 
katalikiškai visuomenei, taip ir 
visai lietuvių tautai.

Vilniaus ir kitą Lietuvos oku 
puotą kraštą vadavimo reikalu.

Amerikos lietuvių katalikiško,- 
ji visuomenė skaudžiai atjau
čia, kad Lietuvos sostinė Vilnius 
ir žymi dalis kitų Lietuvos žemių 
tebėra svetimųjų užgrobtos. Tai 
didelė žala visai lietuvių tautai,

Tarybos suvažiavimas skatina 
Federacijos sekretorijatą dėti pa
stangas visose kolonijose organi
zuoti Federacijos skyrius ten, kur 
jų nėr. Tam tikslui laiškais atsi
kreipti pas vietos gerb. klebonus 
bei žymesnius veikėjus.

VII.
Tarybos susisrinkimas nuošir

džiai dėkoja išeivijos veteranui 
gerb. kun. K. Urbonavičiui už iš
keltas aktualiais klausimais svar-

nyčia negali vaikytis ir be 
gioti paskui kur kuriam kam 
pelyj kas kokį žodį vartoja.

Klausėjas. — O ar tiesa, 
kunige, kad katalikų Bažny. 
cioj yra net keliolika įvairių 
apeigų, kuriomis laikomos y. 
ra šv. Mišios?

Kunigas. — Taip, jų yn 
net 20, bet visos jos turi tas 
pačias svarbiausias dalis/ ką 
ir mūsų apeigos, tik įvairių 
kitoniškų maldų pridėta ir 
išoriniai kunigo judėjimai ir 
ceremonijos daugumoj skiria 
si. Vienur kunigas nepriklau. 
pia tik daro nusilenkimus 
iki žemės, tai vėl pakylėjimą 
daro atsisukęs į žmones, Ko. 
muniją dalina dvejuose pa- 
veiksluose duonos ir vyno, 
bet tos išorinės ceremonijos 
nesudaro esminės svarbos.

Klausėjas. —Jūs paminė- 
jote, kad kai kur dvejuose 
oaveiksluose dalina Komuni- 

ją. Tai gal pas mus netiksliai 
yra pildomas Kristaus pali
kimas, nes Jis irgi laike Pas- 
kutinės Vakarienės dalijo 
Komuniją dvejose išvaizdose.

Kunigas. — Senovėje ir 
pas mus buvo taip daroma, 
bet laikui bėgant ir kylant 
nepatogumams, sakysiin, ga
li nusilieti, arba pačiu šaukš
teliu į kito burną pilti šven- 
čiausią Kraują ir vėl kitam 
duoti, darosi lyg nejauku ir 
nehigieniška ir visokiems ne
patogumams atsiradus, galu
tinai Tridento suvažiavimas 
išaiškino ir nutarė, kad ir 
vienoj išvaizdoj užtenka pri
imti Komuniją, nes jeigu ti
kime į gyvą Kristaus Kūną | 
Komunijoj, tai suprantame, j ,

Klausėjas. — Dėl ko Kata
likų Bažnyčia vartoja lotynų 
kalbą šv. Mišiose ir kunigų 
poteriuose, ar ne geriau bū
tų, kad laikytųsi tos šalies 
kalbos, kurioj gyvena?

Kunigas. — Iš pirmo akies 
metimo atrodo, kad būtų ge
riau, bet pagalvojus prieisi
me prie tos išvados, kad ge
riau yra, jeigu visoj Bažny
čioj yra šv. Mišios vartoja
ma viena kalba. Matote, šv. 
Mišiose yra vartojami labai 
svarbūs žodžiai, ypač Konse
kracijos metu, tai turi būti 
jau nusistovėjusi kalba, kad 
kiekvienas žodelis būtų savo 
vietoje, o antra, vartojimas 
vienos kalbos lyg sujungia vi 
sas tautas į vieną didelę šei
myną. Ar tu nuvažiuosi į Af
riką, ar Aziją, Australiją, ar 
Ameriką, visur jausiesi lyg 
namie, kai įeisi į katalikų 
bažnyčią ir išgirsi šv. Mišias i 
ta kalba, kuria savo šaly ' 
klausei.

Klausėjas. — Bet būtų 
lengviau suprasti, ką kuni
gas kalba Mišiose, jeigu bū
tų to krašto kalboje.

Kunigas. — Dabar jau ne
sunku suprasti ir lotynų kal
ba skaitomų Mišių, nes yra 
beveik į visas pasaulio.kal
bas išversti mišiolai ir kiek
vienas įsigijęs tokį mišiolėlį, 
kuris nėra didesnis už papra
stą maldaknygę ir gali sekti 
kunigo maldomis per Mišias. 
Lietuvių kalboj tas mišiolėlis 
yra pavadintas „šlovinkim 
Viešpatį.” Bet skaitymas su 
kunigu Mišių nėra būtinas 
dalykas, galima mąstyti apie 
Kristaus kančią, galima kal
bėti rožančių, arba kitas mal 
das iš maldaknygių, o svar
biausios dalys, kaip Konse
kracija ir Komunija yra ir be 
kalbos žinojimo aiškios. Gi 
dažnai klausantis Mišių pra
deda suprasti ir mažiau svar 
jesnias dalis.

Klausėjas. — Ar nuo pat 
krikščionijos pradžios yra ; 
vartojama lotynų.kalba ka
talikų Bažnyčioje ar tik vė- ] 
iau įvesta? ;
Kunigas. — Ne visoj Ka

talikų Bažnyčioj visados bu
vo lotynų kalba. Iki penkto 
šimtmečio ir rymiečių litur
gija nevartojo lotynų kalbą, 
oet graikų, tik nuo penktojo 
šimtmečio pradžios buvo įve
sta lotynų kalba, o kitose ša- 
yse ir po šiai dienai yra pa
silikus graikų kalba, o dar 
kai kur slavų, koptų, syrų, 
armėnų, arabų, georginų ir 
rumunų.

Klausėjas. — Tai kiek kal
bų dar vartoja Katalikų Baž
nyčia Mišiose?

Kunigas, 
talikų Bažnyčia vartoja net 
9 kalbas, bet visos susijun
gusios yra po valdžia vieno 
ir to paties Romos Popie
žiaus. Be to, visos tos kalbos, 
panašiai lotynų, jau yra nu- giUOstis prakaitui nušluosty- 
sistovėjusios, jos nesimaino, ti, arba indams išvalyti, taip 
kaip šių dienų kalbos, šaky- pat reiškia Kristaus rankų 

dabartinio režimo netekusiai žo- sim, lietuvių ar kitos. Baž-

XI.
Prof. Dr. Pranciškaus 

daičio jubiliejaus ir jo vardo Fon
do sudarymo reikalu.

Tarybai ir visai Amerikos lie
tuvių katalikiškajai visuomenei 
gerai žinoma, kad prof. dr. Pr. 
Dovydaitis yra vienas žymiausių, 
nenuilstamų lietuvių katalikiško
sios visuomenės darbuotojų, au
kojusį katalikiškajam ir lietu
viškajam darbui visas savo pa
stangas, lėšas ir sveikatą. Jis sun- 

1 kiaušiais lietuvių tautai ir lietu
vių katalikiškajai visuomenei lai
kais kovojo pačiose pavojingiau
siose vietose, visomis jėgomis 
grumdamasis už skaistesnį lietu
vių tautos ir lietuvį katalikiško
sios visuomenės ateitį. Prof. dr. 
Pr. Dovydaitis yra pirmasis pa
saulietis inteligentas stojęs į ko
vą prieš siautusią bedievybę besi
mokančioje lietuvių jaunuomenė
je prieškariniais laikais Lietuvo
je. Jis yra Ateitininkų vienas įs
teigėjų ir visais laikais jų nenu
ilstamas vadas. Jis yra uolusis 
spaudos darbininkas: prieškari
nių laikų dienraščio „Vilties” re
daktorius, įsteigėjas ištisos eilės 
katalikiškųjų žurnalų, kaip Nau
joji Vaidilutė, Lietuvos Mokyk
la, Logos, Soter, Kosmos, Gamtos 
Draugo, kuriuos jis pats redaga
vo, o kai kuriuos ir dabar reda
guoja. Jis yra didis Lietuvos pe
dagogas, buvęs vienas pirmųjų 
nepriklausomos Lietuvos gimnazi
jų direktorius, dabartinis Vytau
to Didžiojo Universiteto profeso
rius. Prof. Dovydaitis yra ir įžy
musis valstybės darbininkas: jis 
yra pasirašęs Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą, jis vie
nas pirmųjų ministerį kabineto • 
pirmininkų; šiuo laiku jis yra 
krikščionių darbininkų sąjungos . 
pirmininkas ir vienas žymiausių 
Katalikų Veikimo Ceųtro vadų. 
Ir dabar, kai jis švenčia savo gy
venimo 50 meį garbingą sukak
tį, Amerikos lietuvių katalikiško
sios visuomenės vardu nuošir
džiausiai jį sveikindama ir linkė
dama Dievo palaimos ir jo atei
ties darbams, Taryba pareiškia, 
kad ji organizuoja prof. Dovydai
čio vardu fondą aktingai dirban
tiems lietuviškąjį ir katalikiškąjį 
darbą remti, ypač jei dėl to darbo 
jiems tenka nukentėti.

Lietuvos katalikiškai visuome
nei, tiek daug darbo ir gyvybių 
padėjusiai ant tėvynės išlaisvini
mo aukuro ir visuomet dirban
čiai kūrybinį tautinį darbą, dėl

Šiandien Ka-

kad jame yra ir Kraujas, tai 
nėra būtino reikalo Jį dar 
atskirai priimti, o kunigai 
laike Mišių atskirai priima, 
kad aiškiau žmonėms primi
nus Paskutinę Vakarienę. ”

Klausėjas. — Dėl ko kuni
gai laike Mišių vartoja įvai
rius rūbus ir ką tie rūbai 
reiškia ? Kristaus nematyt 
taip apsivilkusio Paskutinėj 
Vakarienėj.

Kunigas. — Mišių rūbai 
prasidėjo nuo antrojo šimt
mečio po Kristaus gimimo ir 
yra atvaizdavimas rymiečių 
apsivilkimo, kuris dabar nė
ra paprastam gyvenime var
tojamas. Gi nuo 9 šimtmečio 
tiems bažnytiniams rūbams 
buvo pridėta ir simbolinė 
reikšmė, kaip antai: Kris
taus Įsikūnijimo paslaptis, 
kančios ir mirties ant kry
žiaus istorija ir įvairios ku
nigo dorybės.

Klausėjas. — Ar negalima 
būtų smulkiau išgirsti žinių, 
ką reiškė pas rymiečius tie 
rūbai ir kokią dvasinę pras
mę jie dabar turi Mišiose?

Kunigas. — Pavyzdžiui, 
humeralas, kuriuo kunigas 
apdengia kaklą, tai buvo pas 
rymiečius lininė pala, kuria 
apsirišdavo galvą ir ausis, 
kad apsaugojus nuo šalčio ir 
saulės; dar ir dabar, pavyz
džiui, pranciškonai ir domi
ninkonai ją užsideda ant gal
vos, eidami prie . altoriaus. 
Dvasinė reikšmė, tai Kris
taus veido aprišimas. Alba, 
arba ilgi marškiniai, reiškia 
rymiečių tuniką, o taip pat 
Kristaus apvilkimą baltais 
rūbais. Juosta, kuria sujuo
siama alba, reiškė pas rymie
čius vyriškumą, nes kas pasi
rodydavo gatvėj neperjuosta 
tunika, tai buvo laikomas iš
tižėliu. Taip pat reiškia Kris
taus surišimą. Manipulus, 
kur prie rankos pakabintas, 
pas rymiečius buvo prie kai
rės rankos prisektas rauk-

(Tąsa 5-tam puslapyj)
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ŠERMUKŠNINĖ

SERMUKŠNINĖS DĖDEI 
MATIOŠIAUS GROMATA

Gavo per nosį
Iš senovės yra sakoma: 

„Nekišk nosies kur nereikia, 
nes gausi sprigtą.” Panašiai 
atsitiko aną dieną su mano 
susiedka, jauna leiduke. Anot, 
jos, suaugęs žmogus gali vi
sur eiti, su visokių pažiūrų 
žmonėmis draugauti, visokią 
literatūrą skaityti ir jam nie 
kas nekenks les jis turi pro 
tą ir žino, ką darąs.

Aną vakarą ji nuo savo I tą sužadėtinę, 
frendkos protestonės gavo 
tikietą į protestoniškos para-Į 
pijos rengiamą „Card party.’ ’ 
Nieko nelaukdama, ėmė reng 
tis. Rengėsi, puošėsi, kaip 
galėjo, dabinosi kuo turėjo ir 
kaip mokėjo, kad tik, pagal 
jos supratimą, kiek galint 
gražiau atrodžius.

— Juk, misiuke, yra tai 
priešinga. Mums neleistina 
remti protestonišką bažny
čią. Ši pramoga rengiama 
protestonų parapijos palai
kymui, — aiškinau jai.

— O, tas niekis! Mano 
frendka’ man' yra daug gero 
padariusi. Visuomet ant šven 
čių gerus prezentus nuperka. 
Ji manęs niekuomet nepamir 
šta. Atnešė tikietą, nupirkau 
ir sakė, kad būsią daug ir į- 
vairių laimėjimų, šį tą išlai- 
mi, pirkti nereikia. Aš jau 
antrą kartą ten einu.

— Eini, eik sau, jeigu jau 
tavo toks supratimas, — pa
maniau sau.

Jau kelinta diena, o mūsų 
susiedka neateina pasigirti 
apie buvusios „parės” įspū
džius. Jeigu viskas būtų „O. 
K.,” tai ant rytojaus su di
džiausiu triukšmu būtų atbė
gus... Pagaliau, parvažiavęs 
iš darbo, randu ją su mano 
žmona besišnekučiuojančią. 
Tarp kita ko nukrypo kalba 
ir apie buvusią „Card party.”

— Visą laiką, — pradėjo 
ji išlėto, — buvo viskas ge
rai, daug buvo išlaimėjimų ir 
aš išlaimėjau tikietą, už ku
rį per dvi savaites gausiu 
kasdien po bonką pieno.

— Tas nėra per bloga, — 
įsikišau su savo dvylekiu.

— Tas nebloga, bet kokia 
man buvo tos „parės” pabai
ga...

— Kas ten tokio galėjo at
sitikti? Nejaugi dėdė su 
šermukšnine tau nugarą iš
vanojo?

— Ne, — sako, — ten vis
kas buvo O. K., bet ta mano 
frendka besilinksminant, pa
žįstamiems mane perstatyda- 
ma, pridūrė: „Ji katalikė, o 
jau antru kartu mūsų para
pijos parengime dalyvauja.

— Žinau aš ją; tokia iš jos 
katalikė, kaip niekis. Gal ji 
tik savo vyrui gera katalikė? 
-ranka numodama išsitarė 
viena leidė.

Mane tuokart tarytum kas

ĮVAIRŪS DALYKAI

Nuo kada nešiojami žiedai 
žiedus, kaipo papuošalą, 

žmonės nešiojo jau senovėje. 
Iš randamų papuošalų moks
lininkai spėja, kad žiedus 
žmonės nešiojo jau prieš 5 
tūkstančius metų. Tačiau 
vestuviniai žiedai ėjo madon 
daug vėliau, būtent, tik prieš

APYLINKES ŽINIOS
MOTERŲ S-GOS PUSMETI 

NIS SUSIRINKIMAS

būtų žarijomis apibėręs. Kaip} 
ji taip galėjo prie tiek publi
kos sakyti?! Juk tai didelis 
įžeidimas! — karščiavosi ma 
no susiedka. — Pasakiau tą' 

I savo mamei ir ta sako, kad ji 
negalėjo taip sakyti, nes tai 
didelis pažeminimas!

— Už tai nėra ko karščiuo
tis, misiuke, nes toji protes- 
tonė tikrą tiesą pasakė; nes
tie patys protestonai žino, 2 tūkst. metų, 
kad nei vienas geras katali- Pirmieji vestuvinius žie- 
kas panašiuose parengimuod dus> kaipo moterystės ženk- 
se nedalyvaus; tai yra ėjimaspradėjo vartoti romėnai 
prieš savo religiją, — atsa- aPie 400 metų prieš Kristaus 
kiau gimimą. Tuomet vestuviniai

Čia tai geras pavyzdisĮžadai buvo gaminami iš ge- 
tiems, kurie tokios nuomo-lešies ar bronzos i auksinius 
nes, kaip mano susiedka. Pa- žiedus turėJ° teis? nešioti 
sisaugokite, kad ir jūs negau tik aukštų luomų žmonės, 
tumėt tokį sprigtą per nosį, Romos imperatorius Adnjo- 
o dar labiau nuo dėdės šer-H kilmingų]!Į privilegiją 
mukšnine per nugarą. Panaikino, o Justljonas Di- 

1 . „ dysis leido auksinius žiedus
Jūsų draugas Matioša. į nešioti net vergams.

Šiaip žiedus ir brangakme
nius iki viduramžių laikų 
buvo leidžiama nešioti tik 

— Nuo to laiko, kai mano|aukštos kilmės žmonėms.
sužadėtinė man atsakė, aš 
negaliu naktimis miegoti. 
Kas man būtų reikalinga, po
ne gydytojau?

Gydytojas:— Susirasti ki-

JUOKTIS SVEIKA

Advokatas (į moterį liudi
ninkę po apklausinėjimo: — 
Aš tikiuos,, kad nepadariau 
tamstai nemalonumo klaus
damas įvairiausių klausimų?

Liudininkė: — Visai ne — 
aš turiu namie mažą šešerių 
metų amžiaus vaiką.

šykščiausias žmogus, kokį 
mes žinome, yra tas, kuris 
davė savo mažai mergaite 
centą, kad ji nevalgytų va
karienės; kuris paėmė iš jos 
tą centą, kai ji miegojo, ir 
paskui nedavė jai pusryčių 
dėl to, kad ji tą centą pame
tė.

Kituose Europos kraštuo
se vestuvinius žiedus prade
da nešioti apie penktą šimt
metį po Kristaus gimimo, 
taigi, prieš 1500 metų. Visur 
vestuviniai žiedai anksčiau 
ir dabar nešiojami ant ke
tvirtojo rankos piršto (be- 
įvardžio). Spėjama, kad šis 
paprotys įsigalėjo todėl, kad 
senovės žmonių manymu de
šiniosios ar kairiosios ran
kos bevardžio piršto nervas 
einąs tiesiai į širdį, ir už
mautas ant to piršto žiedas 
supinąs meilės ryšius. Ž. P.

—o—
Meškeriotojas: — Ar 

galiu čia žuvauti? *
Policininkas: — Taip.
Meškeriotojas: — Ar 

nedraudžiama ?
Policininkas: — Taip.
Meškeriotojas: — Tuomet 

aš būčiau suimtas?
Policininkas: — Taip.

aš

tai

— Šio namo nuoma yra 
7 svarai sterlingų per mėne
sį, plius tris svarus iš anks
to sumokant, kaip užstatą.

— Gerai, bet kame tvar
tas?

— Koks ir kam tas tvar
tas?

— Ogi asilui, kuris tokią 
nuomą mokės.

Mokytojas: — Tai ką Vieš
pats Dievas sutvėrė šeštąją 
dieną?

Mokinys (matydamas mo
kytoją rodantį į save): — 
Poną — poną mokytoją....

Mokytojas: — žmogų, asi
le, o ne mane.

—o—
Mokytojas: — Kurie pauk

ščiai pasilieka žiemą pas 
mus?

Mokinys: — Žvirbliai, var
nos, garniai...

Mokytojas: — Koki gar
niai?

Mokinys: — Tie — tie — 
kurie mažus vaikus neša...

—<ou—
Klube tarpdury susiduria 

poetas su departamento di
rektorium. Direktorius pasi
pūtęs užstoja angą ir sako:

— Aš niekados pirm savęs 
durnių neleidžiu.

— O aš visados. Prašau 
praeiti! — atsakė poetas ir 
paliuosavo kelią direktoriui

PAGERBTUVIŲ 
VAKARIENĖ

Liepos 15 d. įvyko Moterų i 
Sąjungos 29 kuopos pusmeti- , 
nis susirinkimas. Labai ma
lonu, kad mūsų kuopos są- 
jungietės sutartinai darbuo
jasi. Didelis būrys narių da
lyvavo susirinkime, dėlto ap
svarstyta daug svarbių daly
kų.

Iš komisijos raporto pasi
rodo, kad nuo „Bunco party” 
pelno liko 10 dolerių, kuris 
skiriamas šv. Antano stovy- 
los fondui. Nuo įvykusio iš
važiavimo liepos 12 d. pelno 
liko 17 dol. 64 et.

Kuopa rengiasi prie 20 me
tų jubiliejaus, kuris įvyks 
spalių 18 d. Bus rengiama 
vakarienė parapijos salėj; 
bus ir programa.

—o—
Moterų S-gos 29 kp. rengia 

antrą išvažiavimą į Forest 
parką rugpjūčio 9 d., 1 vai. 
po pietų. Kviečiam visus at
silankyti. Rašt.

kad tas pats paveikslas bu
vęs pavogtas ir parduotas 
kažkokiam amerikiečiui, o 
šis parvežęs Amerikon ir pa
dovanojęs muziejui.

AR ŽINAI SIGNALUS

Kiekvienas automobilistas 
privalo gerai žinoti trafiko ir 
važiuotojų taisykles. Ypač 
reikia mokėt paduot ženklą 
užpakalyj važiuojančiam au
tomobilistui, kai nori kur 
nors suktis ar sustoti.

Jei gerai nežinai tų signa
lų, kreipkis pas pirmą pasi
taikiusį policininką ar vieti
nę nuovadą ir ten gausi vi
sas instrukcijas.

N. Y. Police Dept.
92 Precinct.

BRADDOCKO IR SCHME
LINGO RUNGTYNĖS BUS 

RUGSĖJO MĖNESĮ

GRANDIOZINIS KONCER
TAS IR ŠOKIAI

Spalių men. 18 įvyks lietu-

Pereitą sekmadienį 
petho A. V. J. parap. draugi
jos, vadovaujamos vietos 
vikaro kun. P. Lekešiaus, su
rengė pagerbtuvių vakarienę 
savo mylimam klebonui kun. 
Jonui Balkūnui, kuris šešta
dienį-grįžo prie darbo po 
trumpo poilsio. Nežiūrint, 
kad viena parapijos draugi
ja tą dieną turėjo išvažiavi
mą, nežiūrint vasaros karš
čių, žmonių prisirinko pilnu
tėlė parapijos svetainė, kad 
net vietų nebeužteko. Gra
žiai rūtų girliandomis apka- 
biritoj kėdėj prie garbės sta
lo pasodintas pats celebran
tas, o prie jo ir daugybė sve
čių kunigų bei pasauliečių 
veikėjų. Teko matyt dalyvau
jančius kun. dr. Šimkų, kun. 
Alf. Zabulianį, svečius iš 
Lietuvos, kun. drf Lukošių ir 
kun. V. Urbą, iš Chicagos, 
kleb. kun. K. Paulonį, kleb. 
kun. J. Aleksiūną, kun. dr. 
Jagminą, kun. K. Žvirblį,

Mas-

kun. dr. Alfonsas Jagminas, 
M. I. C.

Šeštadienį po pietų 4 vai. 
ir vakare išpažinčių laikas. 
Daugiau kunigų bus vakare.

Visuotini atlaidai įgyjami 
kiekvieną kartą aplankius 
bažnyčią (po pietų šeštadienį 
ir sekmadienį po vakarinių 
pamaldų) ir pasimeldus Šv. 
Tėvo intencija su sąlyga, jei 
atlikęs išpažintį ir priėmęs 
šv. Komuniją.

—o—
Mokykla

Parapijos vasarinė mokyk
la būna kiekvieną pirmadienį 
ir penktadienį parapijos sa- 
ėj, popiet nuo 2 iki 4 vai. Tė
vai turėtų rūpestingai pri
žiūrėti, kad vaikai lankytų 
mokyklą.

—o
Novena Dievo Motinos gar

bei Stebuklingojo medalikė- 
lio būna kiekvieną trečiadie
nį 7:30 vai. vakare.

vių radio valandos, vadovau- kun. J. Kartavičių, kun. J. 
jamos Juozo Gingaus, tre- Laurynaitį, kun. L. Keludį,
čias metinis koncertas — šo
kiai. Koncertas — šokiai į-

kun. Kemėžį, Amerikos red. 
K. Vilniškį, kun. Jono Balkū-

Išvažiavimas
Parapijos antras išvažiavi

mas bus per Žolinę, rugp. 15 
d. Tikietai jau parduodami 
klebonijoje ir pas draugijos 
narius.

Jack Sharkey trenuosis New 
Yorko valstybėje

Pagaliau pasibaigė konfe
rencija tarp Madison Square 
Garden korporacijos ir Dvi
dešimtojo amžiaus sportavi
mo klubo atstovų. Konferen
cija truko ištisas tris savai
tes. Susitarta dėl James J. 
Braddocko, pasaulio bokso 
sukaus svorio čempijono, ir 
Max Schmelingo rungtynių. 
Rungtynės numatyta ruošti 
Long Island City Bowl rug
sėjo mėnesį. Kurią dieną bus 
rungtynės, dar tiksliai neži
noma, bet ne anksčiau rugs. 
24 d. ir ne vėliau rugs. 30 d. 
Braddocko ir Schmelingo 
rungtynės, kaip paprastai, 
tokiais atvejais, bus 15 raun- 

' dų. Kol kas dar oficialiai ne
toks senas, lenkęsis dėl trijų paskelbta, kiek kuris boksi- 
skatikų. Karalius, tatai ma- ninkas gaus, bet spėjama, 
tydamas, nė vienu žodžiu ne- kad Braddockas gausiąs 42^2 
atsiliepęs. Tiktai, parėjęs na-,?1,00-* 0 Schmelingas 18 proc. 
mo, įsakęs virėjui išvirti pie
tus visiškai be druskos.

Susėdus visiems pietauti, 
kas ką paimąs, vis negardu. 
Visi sėdi, ir niekas nevalgo. 
Tadą karalius, pašaukęs vie
ną tarną, liepęs paduoti žirk
les, iškirpęs iš žilos savo 
barzdos tris plaukus ir pada
vęs juos tarnui sakydamas: 
„Eik į krautuvę ir parnešk 
druskos už tuos tris plaukus. 
Sakyk, kad tai plaukai iš ka
raliaus barzdos.”

Tarnas išėjęs druskos pirk 
ti, kaip jam buvo karalius į- 
sakęs. Bet kur tik jis ėjęs, 
niekur negavęs druskos už 
tuos tris plaukus, nors visur 
sakęs, jog tat esą plaukai iš 
karaliaus barzdos.

Tuomet karalius ištraukęs 
iš kišenės tris skatikus ir 
padavęs tarnui druskai nu
pirkti. Neilgai trukus, tarnas 
parnešęs už tris karaliaus 
rastuosius skatikos tiek 
druskos, kad visi gardžiai 
pavalgę.

Lietuvių pasaka.

TRYS SKATIKAI

Kitą kartą buvęs jau pase
nęs žilabarzdis karalius. Jis 
išėjęs sykį pasivaikščioti. Su 
juo kartu išėję ir daugiau po
nų.

Bevaikštinėdamas karalius 
pamatęs kelyje pamestą pi
nigą. Karalius pasilenkęs, pa
kėlęs jį nuo žemės ir, pažiū
rėjęs, jog tat būta trijų ska
tikų, įsidėjęs kišenėn.

Jaunesnieji palydovai ėmę 
šypsotis, kad karalius, ir dar

PAJIEŠKOMAS

Mykolas (Mike) Naudžiūnas, 
Kuris prieš 18 metų gyveno 

apie Wilkes—Barre, Pa. ir mo
kėsi grabofystės. Jo pajieško 
Viktorija Taurienė, 59 - 78 Hill 
St. Maspeth, N. Y (3J - 32)

vyks Grand Paradise salėje, n0 a^u tėvelius ir sesutę, ir 
318 Grand St., Brooklyne. Į

Lietuvių radio valanda daž 
nai duoda koncertų oro ban
gomis, o dabar rengia kon
certą — šokius salėje. Įsidė
mėtina visoms organizaci
joms, kad tą dieną nerengtų 
jokių parengimų.

Inuo pajamų. Bilietų kainos, 
turbūt, bus nuo 3 ligi 25 dol.

Sakoma, kad Braddockas, 
kuris po to, kai nugalėjo 
Baerą, dar su nieku ligi šiol 
nesiboksavo, labai džiaugiasi 
šia proga. O Schmelingas, 
kurs 1932 m. neteko čempijo- 
no vainiko, atiduodamas jį 
Jack Sharkiui, turįs vilties 
Braddocką nugalėti ir vėl lik
ti čempijonu.

Jack Sharkey, kuris rugsė
jo mėn. 18 d. Yankee Sta- 
diume rugsis su garsiuoju 
Joe Louis (neseniai Schme- 
lingo nokautu nugalėtu), 
pranešė promoteriui Mike 
Jacobsui, kad jis netrukus 
pradės trenuotis šioms bok
so rungtynėms. Sharkis savo 
trenuotės vieta pasiskirsiąs 
Orangeburg arba Liberty,

ŠVENTO PAVEIKSLO 
LIKIMAS

Apie prieš 18 metų iš Diet- 
kircheno (Vokietijoj) baž
nyčios dingo didelės meno 
vertės paveikslas, iš medžio 
ir vaizdavo tris Karalius. Da
bar vienas Amerikoj gyve
nąs dietkirchenietis, lanky
damas Washingtono paveiks
lų muziejų, pamatė visiškai. Adelė Sideravičiūtė su Her- 
panašų paveikslą. Paaiškėjo,' bert Drost. }

MASPETH, L.

Padėkonė
Už paruoštą mano 

bimui vakarienę liepos 25 d. 
šiuomi tariu širdingą ačiū: 
Šv. Vardo vyr. ir jaun. drau
gijoms, Ražančiaus, Treti
ninkų, Altoriaus, Sodalicijos 
vyr. ir jaun. draugijoms, 
Mot. Sąjungos 30 kuopai, L. 
Vyčių 110 kuopai, SLRKA. 
108 kuopai, chorams ir par. 
parengimų komitetui ir ben
dram vakarienės komitetui, 
šeimininkėms, dainininkams 
bei Kar. Angelų par. benui. 
Dėkoju atsilankiusiems sve
čiams bei kunigams. Šią kuk
lią pagarbą giliai įvertinu.

Kun. Jonas Balkūnas.

pager-

Rugp. 6 d. yra Atsimainy-
mo Vt J. šventė. Maspethie-VebonJ 
ciai kaipo savo bažnyčios 
vardadienį tinkamai minės. 
Ryte 9 vai. bus iškilminga 
suma su pamokslu. Vakare

i kitus. Vakarienę atidarė p. 
Mockevičius, pasveikinęs ren 
gėjų vardu sugrįžusį kleboną. 
Vakarienę vedė parap. vika
ras kun. Pijus Lekešis. Svei
kinimo kalbas pasakė visi 
garbės svečiai, kurie džiau
gėsi gražiu maspethiečių vei
kimu, vieningumu. Draugijų 
atstovai suteikė daugybę do
vanų ir linkėjo klebonui to
liau nenuilstamai dirbti Die
vo ir Tėvynės naudai jų tar
pe. Dovanų buvo įteikta net 
12 baksų nuo šių draugijų: 
Šv. Vardo jaun. ir suaug; Šv. 
Rožančiaus, Tretininkų, Al
toriaus, Sodalicijos jaun. ir 
vyresniųjų, Moterų S-gos 30 
kp., L. Vyčių 110 kp. SLRKA 
108 kp. choras ir pora priva
čių šeimų.

Kalbų programą paįvairi
no muz. Tamošaičio paruoš
ta choro grupė, solistės Ta
mošaitienė, Valantiejienė, 
pianu paskambino ir padai
navo mažiutė Nedzinskaitė, 
gražų sveikinimo eilėraštį 
padeklamavo mažytė Petru
lytė. Nuotaika buvo labai 
graži ir jauki. Ypatingai gra 

jžią kalbą pasakė pats gerb.

nas, padėkodamas už tą pa
rengtą netikėtą pagerbimą. 
Jo kalbos klausantis, rodos, 
ir jauti tą energiją, tą pasi-7:30 vai. iškilmingi Mišpa-Į ? .-V ,5 J^’ * F. -p v. f • ryzimą dirbti, tą pasisventi-rai ir pamokslas. Išpažintys 

bus klausomas iš vakaro ir 
ryte.

oi—
Kaip kasmet vidury vasa

ros parapija turi savo pik- 
iką. Šiemet metinis piknikas 
įvyks rugp. 9 d., sekmadie
nį, Klasčiaus parke. Pradžia 
2 vai. Bus koncertinė dalis ir 
šokiai.

—o—
Šią vasarą dukart savaitė

je vasarinę mokyklą vedė se
serys pranciškietės. Mokyk
los užbaigimo vakarėlis į- 
vyks parapijos salėje rugp. 
8 d. (šeštadienio) vakare. 
Pradžia 8 vai. Vaikučiai at
liks visą programą. Bus ir 
šokiai bei gėrimai. Įžanga 
tik 25 centai. Visas pelnas 
skiriamas Pranciskiečių vie
nuolijai. Visuomenė prašoma 
paremti..

mą ir atsidavimą visuome
nės labui. Iš tikro, kun. J. 
Balkūnas yra tai trykštan
čios jėgos šaltinis, apimantis 
visas gyvenimo sritis: pasto
raciją, visuomeninį veikimą, 
žurnalistiką, oratoriką. Jis 
visame pasižymi ypatingo
mis Dievo dovanomis. Lai 
Aukščiausias jį sveiku laiko 
ilgus ilgus metus.

Karai. Angelų Parap.

Atlaidai
Karalienės Angelų šventė 

ir Parcinkulų atlaidai įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį 
(rugp. 1 ir 2 dd.). šeštadie
nio vakare, 7:30 vai. iškilmin 
gi Mišparai, su išstatytu 
švenč. Sakramentu, pamoks
las ir palaiminimas. Pamoks
lą sakys kun. Vincas Pinkus.

Sekmadienį (rugp. 2 d.) 
Mišios 8, 9 ir 11 vai. Vakare 
7:30 vai. iškilmingi Mišparai 
su išstatytu švenč. Sakra
mentu, pamokslas ir palai
minimas. Pamokslą sakys,

Atostogose
Šią savaitę atostogų išvy

ko kun. Jonas Laurynaitis. 
Jis laiką praleidžia su para
pijos vaikučiais Kingsburgh,

—o—
Pereitą sekmadienį, liepos 

26 d. įvyko Šv. Vardo Drau
gijos mėnesinis susirinki
mas. Buvo gana gausus. Ma
lonu pažymėti, kad draugi- 
jon įstojo trys nauji nariai. 
Mat, per pustrečių metų 
draugijos gyvavimo kai ku
rie iš senųjų, nieko neveikda
mi, jau ir apilso. Užtad, ačiū 
Dievui, jų vieton atsiranda 
naujų, norinčių darbuotis. 
Mat, „kas dirba, tas nepails
ta.” J. M. Latis.

PAVOJINGOS VIETOS

Daug nelaimių įvyksta 
kryžktlėse, kai važiuotojai 
nepaiso kitų ir nori gauti pir
menybę, pralenkdami kitus 
arba triūbijimu bando sau 
kelią praskinti. Atsargūs va
žiuotojai susikryžiavimuose 
verčiau atsisako savo teisių 
kitą užbėgti. Jie žino, kad 
kur du „bloferiai” susitinka,
— išvados būna prastos. Vi
suomet reikia žinoti pavojin
gus gatvių ar kelių susikry
žiavimus (intersections) ir 
juos pravažiuoti atsargiai. 
Kai nelaimė ištinka — jau 
pervėlu jos apsilenkti. Taigi
— galvok — gyvenk — ir 
leisk gyventi.

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

KUNIGAS ATSAKO

(Tąsa iš 4-to puslapio) 
surišimą. Stula (lorum), pas 
rymiečius išreikšdavo valdy
mo galią, Bažnyčioj irgi tą 
patį reiškia. Kunigas, užsidė
jęs stulą, eina Komunijos da
linti, išpažinčių klausyti, Mi
šias laikyti ir t.t. Arnotas, 
tai atvaizduoja gražų rymie
čių viršutinį rūbą, kurį ypač 
kareiviai nešiojo. Bažnyčioj 
jis jau nuo 15 šimtmečio la
bai gražiai papuošiamas, 
kaip brangiausias bažnytinis 
rūbas, kuris taip pat reiškia 
Kristaus kryžių ant pečių. 
Spalvos: balta, raudona, ža
lia, mėlyna, vyšniava ir juo
da išreiškia įvairius įvykius: 
džiaugsmą, kankinių kraują, 
viltį, gailestį, kančią ir liūde- 

' sį už mirusius.

— Kun. P. Lekešis išvyko 
kelioms savaitėms atostogų.

— Liepos 26 d. susituokė
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MINĖJO SUKAKTĮ

Kun. J. Lai
Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti j stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIK0LAITI8
380 So. 3rd Street, . 
Brooklyn, N. Y.

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

N. MASENAS BAKING CO.

LANKESF REDAKCIJOJ

Pirmadienį, lydimi kun. J. 
Aleksiūno ir kun. K žvirb- 

v lio, redakciją aplankė svečiai 
kun. dr. Pr. Lukošius, ir kun. 
VI. Urba, iš Chicagos, kun. 
Kemėšis iš Elizabeth, N. J.

Ketvirtadienį lankėsi Ma- 
rianapolio kolegijos stud. Pet 
ras Venslauskas (newyorkie- 
tis), brolis Pranas Morkū
nas kuris vyksta studijuot 
į Lietuvą.

Baltijos Amerikos Drau
gija liepos 27 d. minėjo 14 
metų sukaktį nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių pripaži
nimo Baltijos respublikų. Pa
minėjimas įvyko New Yorke, 
Estijos Mokslo Draugijos 
patalpose. Kalbėtojų tarpe 
buvo Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke P. 
Daužvardis, kuris gražiai 
pasveikino B. A. Draugiją ir 
džiaugėsi trijų Baltijos tau
tų susipratimu, artimu ben
dradarbiavimu. Kitas žymus 
kalbėtojas buvo tai buvęs 
Estijos šviet. ministeris Juri 
Annuson, prof, Talino Tech
nikos Instituto. Jis čia buvo 
atvykęs studijų reikalu ir da
bar grįžta atgal į Estiją. Bu
vo po vieną kalbėtoją ir iš 
kiekvienos tautos: lietuvių, 
latvių ir estų. Buvo ir muzi- 
kališka programa. Po to bu
vo šeiminiškas pasilinksmi
nimas.

je. Laike Mišių giedos vargo- 
ninkų choras.

Parengimų vieta dėl tam 
tikrų priežasčių yra atmai
nyta. Kaip buvo skelbiama, 
kad parengimai įvyks Klas- 
čiaus svetainėje, tad šiuomi 
pranešama, kad viskas įvyks 
šv. Jurgio parap. svetainėje. 
Šokių nebus; pagerbimui bei 
susipažinimui su atvažiavu
siais svečiais muzikais yra 
rengiama iškilminga vaka
rienė, kurios metu gražią 
programą išpildys atvažiavę 
svečiai artistai. Vietinius gir 
dime visada, o svečių neturi
me progos girdėti. Taigi pra
šome kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į vakarienę. Įžan
ga vienas doleris. Tikietus 
iš anksto reikia įsigyti. Juos 
galima gauti klebonijoj, „A- 
merikoj” ir pas rengėjus. 
Vakarienėje bus garbingų 
svečių, kurių tarpe ir gerbia
mas kun. dr. Adomaitis, Kau
no dvasinės seminarijos mu
zikos profesorius, iš kurio iš
girsime ne tik muzikos sri
ties, bet ir bendrai. Nors ir 
karščiai būtų, bet nebijokit. 
Šv. Jurgio parap. svetainė 
yra vėsi, naujai ir puikiai at
remontuota.

Visus užkviečia rengėjai.

jų giedojo Apreiškimo parap 
choras, o solo gražiai sugie
dojo S. Kazlauskaitė. Bažny
čia buvo gražiai išpuošta ir 
buvo beveik užpildyta žmo
nėmis. /

Vestuvių pokylis Įvyko A.
L. Piliečių klube, į kurias 
buvo atvykę giminių bei pa
žįstamų net iš Scranton, Pa.
M. Jastrauskienė su savo 
dukrele Mare, kuri buvo pa
merge. Iš Linden, N. J. p. 
Iršius su dukterim Adde, ku
ri irgi buvo viena iš pamer
gių; iš Pottsville, Pa. jauno
sios tėvelio Zabarausko se
suo M. Zigmantavičienė, gi iš 
Elizabeth, N. J. atvyko jo tė
vai Mikas ir Pranciška Zaba- 
rauskai, ir daug kitų, ypač 
jaunimo — Vyčių 41 kuopos 
narių. Jaunieji, ypač Vincas, 
jau nuo seniai yra veiklūs vy
čių nariai, daug veikę įvai
riose komisijose ir valdybo
je. šiems metams jis buvo 
išrinktas 41 kp. pinm., bet 
neseniai turėjo apleisti įas 
pareigas dėl darbo. Progai 
pasitaikius jis ir dabar pri
sideda prie veikimo.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo, taipgi 
pasilikti darbščiais jaunimo 
veikėjais. A. J. M.

’’AMERIKA” TIK IKI METU GALUI

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.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

1BU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Liepos 31 d., 1936 m
____ ____

TEL Virginia 7-4499

■ l --- :--------------- ---------=
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

l

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-6787

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIUPAITE) 

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 7-0100

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 0-3040

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. ŠALINSKAS)

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs Um> 

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

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

ŽUDOSI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI

irDėl nesutikimų šeimoj 
biznio nepasisekimų pereitą 
savaitę nusinuodijo net 2 lie
tuviai biznieriai Brooklyne. 
Vienas jų, Antanas Jusaitis, 
savo saliūno užpakalyj (306 
Bedford Ave.) nusinuodijo 
dujomis pereitą trečiadienį. 
Jis turėjo nepasisekimą biz
nyje ir taipgi šeimoj nesusi
pratimų; su žmona buvo per- 
siskyręs.

Antras — Jonas Tankus, 
turėjęs biznį ant Bogart St., 
Brooklyne, kitą saliūną Great 
Necke ir namus Yappank, 
N. Y. nusižudė šeštadienį, pa 
siimdamas dujų vamzdį. Jis 
nusižudė priėjęs prie bankro
to ir, be to, buvęs sugautas 
platinant netikras dešimkęs; 
užtai buvo areštuotas ir iš- 
bėluotas už $25.000. Nusižu- 
dydamas palikęs raštuką, ku
riame atsiprašęs visų, kam 
tik buvęs nusidėjęs...

C. BROOKLYN, N. Y.

Metinis piknikas
Rugpjūčio 2 d., KJasčiaus 

parke įvyks seniai laukiamas 
Šv. Jurgio parapijos metinis 
piknikas. Piknike gros vi
siems gerai žinomas orkes
tras.

Visi parapijos žmonės kvie 
čiami dalyvauti. Taip pat 
kviečiame visus apylinkės 
lietuvius. Padėsite išrinkti 
pikniko karalių ir karalienę. 
Balsų pardavinėtojai yra 
prašomi kuo greičiausia su
nešti balsus. Bilietai iš anks
to 40 et., prie durų — 50 et

Stefanija Jekupčionyte.

VARGONINKŲ JUBILIE- 
NIS 25 METŲ SEIMAS

Kaip jau buvo skelbta, kad 
Varg. Sąjungos seimas įvyk
sta rugpjūčio 19 d. šv. Jurgio 
parap., 207 York St., Brook
lyn, N. Y. Seimas prasidės 
iškilmingomis pamaldomis 
10 vai. ryte parap. bažnyčio-

AR JAU ĮSIGIJOTE BILIE
TUS DR. LEIMONO IŠ

LEISTUVĖMS?

Jau tik savaitė beliko 
daktaro Juozo Leimono 
leistuvių vakarienės gražia
jam Lincoln viešbutyje (Lin
coln Hotel, 44th St.- ir 8th 
Ave., New Yorke), kuri į- 
vyks šeštadienį, rugpjūčio 8 
d. 8 vai. vakare.

Vakarienėje dalyvaus rink 
tinę visuomenė net iš tolimų 
kolonijų. Vakarienės progra
ma susidės iš kalbų ir muzi- 
kalės dalies. Pats garbės sve
čias tars mums atsisveikini
mo žodį. Programai užsibai
gus visi dalyviai palydės ma
lonųjį svečią į laivą ir čia ga
lutinai su juo atsisveikins.

Vakarienės bilietų galima 
dar gauti „Amerikoje,” pas 
vyčių narius ir A. J. Mažeiką 
(145 Taylor St., Brooklyne). 
Bilietų kaina — dviem as
menims $3.00, vienam — $1.- 
75. Bilietus galima įsigyti 
iki rugpjūčio 4 d.

Gerbiama mūsų visuomenė 
ir ypatingai ir draugijų vei
kėjai yra kviečiami dalyvau
ti.

APSIVEDĖ VEIKĖJAI

iki• V is-

Šeštadienį, liepos 25 d. 
apsivedė buvęs Lietuvos Vy
čių 41 Vytauto kuopos pirmi
ninkas Vincas 
darbščia vyte 
rauskaite.

Moterystės
jaunuosius surišo Apreiški
mo Pan. Šv. bažnyčioje kun. 
N. Pakalnis Laike ceremoni-

Kivyta su 
Adele Žabo-

sakramentu

GERIAU ANKSČIAU, 
NEGU NIEKAD

Pereitą sekmadienį, liepos 
mėn. 26 d. buvo šv. Onos die
na. Tą dieną daugelis Onų 
minėjo savo varduves. Bet 
p. Ona Mičiulienė, kuri norė
jo, kad jos varduvių minėji
me dalyvautų ir jos įmonės 
darbininkai, suruošė savo 
varduvių minėjimą šv. Onos 
išvakarėse, būtent — liepos 
mėn. 24 d., vakare. Minėji
mas suruoštas įmonės patal
pose. Pakviesta muzikantai. 
Ponia O. Mičiulienė vaišino 
visus savo varduvių minėji
mo dalyvius, tarp kurių buvo 
atsilankę ir brooklyniečiai 
biznieriai pn. Jansinskai, p. 
Motiejus Laukus, viešnia iš 
Baltimorės p. Ona Džigienė 
(viešinti pas no. Zeikus), p. 
Charles Leveckis ir k., gar
džiais užkandžiais ir vvnu, o 
n. P. Mičiulis šaltu alučiu. 
Ne vienas darbininkas neiš- 
ėio iš siuvyklos nenavaišin- 
tas. Užkandę ir išgėrė, var
duvių minėiimo dalvviai šo
ko ir dainavo. Anksčiau iš- 
ėie pasakojo, kad klausant 
dainų iš gatvės, jos daug gra 
žiau skambėjo, negu įmonės 
viduje esant, todėl net ir ki
tataučiai. sustoję arti didžiu
lio pastato, klausė ir gėrėjosi 
p. Mičiulio darbininkų dai
nuojamomis dainomis, skam
biomis lietuviškomis melodi
jomis. Pagaliau, reikia dar 
pažymėti, kad p. Onai Mičiu- 
lienei, jos varduvių minėjimo 
proga, buvo įteikta keletas 
dovanų. b. j.

ei.: STagg 2-2306 ž

PALOCIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVE

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

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas
A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E

J. GINKUS, s
a 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiirmiiimiimiiiiih'v
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Tel: STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IK BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSK1S

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 ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Dr. J. Leim 
Kodėl nedal 
Vilniaus Va 
Vaikams ke 
Lietuva nei 
Kunigų seii 
„Motinėlė.”

Šį šešta 
sim su d 
Jis vėl grį; 
tėvynę Lie 
keletą mėi 
meriką pas 
J. Laučka, 
rio” S-gos

lonijas su pi 
Lietuvą, tvi 
jos dvasią b 
nosios tėvyn 
jaunime. L' 
Leimouą į i 
Imkime laimi 
grįžus, seku 
savųjų tarpe

'tTel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912

{ JOSEPH LE VANDA 
f Laisniuotas Graborius ir Balzamuotojas 
F NOTARY PUBLIC
>337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
! Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa
mainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

NOTARY PUBLICTel.: STagg 2—5048

M. P. BALLAS. Inc.
BIELIAUSKAS 

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

Tel: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' 
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOSULYS “ Tl Ti o®
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą 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, susldaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesia! Iš: 

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

Kodel yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

AR ESI FASTEBEJES 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 stalių, geros prekės, 
žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

MILCHDS 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.

RAPOLAS KRUČAS 
t

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 Ikl 3 ir nuo Sekmadieni:
7 — 8 vai. vakare 10 Iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'Standard"

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

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose *

Mes Išvalome Garo Boile
rius orą už |2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien U 
1V.MBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST,

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

Tarptautin 
dos paroda 
labai seku 
skyrius bn 
ir gražiai pi 
šama, kad 
įvairiausių i 
ko, kad sky 
dė katalikų 
bei ratą. Mu 
mūsų ameril 
da buvo iši 
'viską sekcija 
reprezentuoti 
riuje. Greič 
vieni, nei kiti 
Nei vieni, ne 
pakvietė. Vis 
ketvirtoji dal 
se Valstybėse 
talikai, kurie 
spauda. Mes 
ir prievolę pe 
ti. Mūsų kalt 
lėm Lietuvos 

našią progą 
leiskime,'

spaudos prau 
niaus krašto 
Retas Lietuvi 
eina nepranei 
mokyklų, sks 
giją uždarym 
tai, iš kurgi 
tą skaityklų; 
rią randasi, k 
spėja jų uždai 
kad tenykščiu 
gerai organu 
mas jų didelis 
moninimas. 1 
ištęsės? Ir i 
jiems pagelbėt 
lig šiol nei poi 
nei kan Kerne: 
suorganizuoti 
tam darbui

organizatoriui 
nizavo vaiką1 
visą vasarą į 
vieną savait 
gražioj ir sv 
Ateity orgai 
fas. Kempių į 
sčių vaikams i 
to ir mora 
Kempės vai 
^'įgyatėn ir 
WMgia 
W didelė fe

h’fos parapijos 
plaučiuose 
i^as tempest 
X Kim. p. i 
stotai svarsto 

kempę j

fou prasidej 
M Berlyne. 
Was, bet 

žinomi 
tarpe y 

nereprezen 
*’0 tautos. N 
We tiek 8




