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VOKIEČIAI VERKŠ
LENA IR KITIEMS 

GRŪMOJA

Vokietijoj nėra ramybės. 
Areštavimai visam krašte te
bevyksta.

Vokietijos užsienio minis- 
teris von Neurath Franci jos 
ambasadorių atsiprašė už Vo 
kietijos laikraščių puolimus 
Francijos, kuriuose Francija 
kaltinama už suokalbį su gen. 
von Schleicher nuversti Hit
lerio valdžią.

Ambasadorius pareikalavo 
kad valdžia viešai atšauktų 
kaltinimus. Bet Neurath at
sakęs, kad jis negalįs to pa 
daryti. Prancūzų ambasado
rius vyksta į Paryžių. Sako 
ma, jis savo šeimą paliks Pran 
cūzijoj, o pats vienas grįš 
Berlynan.

Hitleris leisis atostogosna. 
Nežinia, kas užims jo vietą. 
Papenas ar Goenngas.

Karaliaučius. M. Lietuva. 
Liep. 9. — Rudolph Hess, de 
šinioji Hitlerio ranka, kalbė
damas Rytų Prūsijos nacių 
vadams šaukė susitarimo su 
Francija, įspėjo dėl gresiančio 
naujo karo pavojaus.

Jo kalbai priduodama dide 
lę reikšmę. Ji buvo perduota 
per radio visai Vokietijai, o 
paskui kalbos vertimas per
duota visoms šalims.

Įdomu tas, kad jis maldavo 
taikos, pripažino karo pavojų, 
bet kartu ir grūmojo visom 
valstybėm, kad jos nedrįstų 
pulti Vokietijos, nes Vokieti
ja nebėra pacifistinė ir gins 
savo šalį visomis jėgomis.

Vokiečiai taip įsisvajojo a- 
pie savo būsiančią didybę, kad 
ant galo, netekę pasitikėjimo, 
kreditų ir pritrūkę net bul
vių, patys savo šešėlių bijo: 
ginklus žvangina ir ruošiasi į 
rytus joti, o verkšlena, kad ki 
ti norį jų pulti.

VOKIETIJA LAUŽO SUTAR
TĮ SU LIETUVA

Patikrintomis žiniomis, Vo
kietija sustabdė gyvulių ir 
mėsos produktų importą iš 
Lietuvos ir tranzitą per Vo

kietiją. Tas žingsnis pažei
džia Lietuvos Vokietijos 1928 
m. prekybos ir laivininkystės 
sutarties 8 paragrafą, kuria
me įsakmiai yra pasakyta, 
kad šalys įsipareigoja jokiu 
būdu netrukdyti tarpusavio 
prekių judėjimo.

* * ■ I'

PABALTIJO EKONOMISTU 
KONFERENCIJA

Birželio 19 d. Rygos bir
žos komitete įvyko Pabaltijo 
ekonomistų konferencijos lat
vių, lietuvių ir estų grupių 
atstovi; pasitarimas. Iš lietu 
vių pusės pasitarime dalyva
vo Kauno prekybos rūmų sin- 
dikas. Buvo nutarta sušaukti 
antrą Pabaltijo ekonomitų 
konferenciją šių metų rūgpiū 
čio 31 d. ir rugsėjo 1 d. Ta
line.

DU SUKILĖLIAI NUTEISTI 
SUŠAUDYTI

Kaunas. Birž. 21. — Birže
lio 20 d. karo lauko teismas 
nagrinėjo Vytauto Kosto Drn 
skio ir Stepo Gerdžiuno bylą. 
Teismas pripažino juos kaltais 
tuo, kad jie, bendrai veikda
mi su kitais, š. m. birželio m.

KAPIT. STEPONAS 
DARIUS ir LAK. STA 

SYS GIRĖNAS, 

pirmieji lietuviai pers
kridę Atlantą ir pada
rę apie 4000 mylių be 
sustojimo, dėl nežino
mų priežasčių žuvo 
liepos 17 d. 1933 m. ’ 

apie 1 vai. ryto, Vo
kiečių žemėj, Soldino 

miške.
Liepos 17 d. visa lietu
vių 
gos

tauta mini tragin- 
jų mirties metines 
sukaktuves.

naktį iš 6 į 7 d. karo stoviui 
esant, aktyviai dalyvavo gin
kluotame sukilime esamai Lie 
tuvos valdžiai nuversti ir nu
sprendė nubausti juos abu 
mirties bausme sušaudant.

v

Jiems padavus malonės pra
šymą, J. E. p. Respublikos 
Prezidentas mirties bausmę 
pakeitė s. d. kalėjimo oausme: 
Druskini — 11 metų ir Ger- 
džiunui 10 metų.

KAUNO ARKIVYSKUPO 
METROPOLITO SU

KAKTUVĖS

J. E. Kauno Arkivyskupui 
Metropolitui J. Skvireckui bir 
želio 24 d. suėjo 35 metų nuo 
įšventinimo į kunigus sukak
tis. J. E. į kunigus buvo į- 
šventas 1899 birželio 24 d., o 
konsekruotas vyskupu 1919 
m. liepos 13 d.

KLAIPĖDOJ DIDELIS LAI
VŲ JUDĖJIMAS

Klaipėdos uoste eina labai 
gyvas judėjimas. Laivų krovi 
mas vyksta ištisą dieną, o da
žnai ir naktį. Pažymėtina, 
kad paskutiniu laiku atplau
kia laivų su įvairiomis vėlia

vomis ir nedominuoja viena 
kuri valstybė, kaip iki šio- 
liai. Dažniau atplaukia ir 
prancūzų laivai, kurių anks
čiau pasirodydavo labai ma
žai.

UŽDARĖ ŠEŠIAS LIETU
VIŲ MOKYKLAS

Vilniaus švietimo draugija 
’’Rytas” gavo iš Mokyklų 
Kuratorijos raštą, kuriuo pra 
nešama, kad Kuratoja jau už
dariusi ’’Ryto” draugijos 
pradžios mokyklas šiose Gar
dino apskrities vietose: Ran
damonyse, Mordasave, Grūte, 
Bižuose, Ratnyčioje ir Kapi- 
niškėje.

— New Yorke kai kuriuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
Vokietijos slaptoji policija 
pagrasino Hitleriui mirtimi. 
Dėl to, sako, Hitleris išva 
žiavęs į Alpių kalnus atosto 
goms.

Mrs. James Roosevelt, mo 
tina Amerikos prezidento, ku 
ri dabar lankosi Europoj ir 
manė aplankyti Vokietiją, da 
bar pranešė, kad dėl neramios 
padėties Vokietijoj ji ten ne
važiuos.

Trumpos Žinutės

— Lenkija paskelbė, kad 
visas biznis jų valstybėj turi 
būti atliekamas išimtinai len
kų zlotais.

— Kanados vyriausybė pra 
dėjo 130 naujų aerodromų sta 
tybą.'

— Šiais metais Klaipėdos 
kraštą lanko labai daug eks
kursijų iš kitų Lietuvos da
lių. Daugiausia ekskursijų 
buvo atvykę iš Suvalkų kraš
to. Šiais metais Klaipėdą gau 
šiai lanko ii> studentai.

— Birželio 20 d. grįžo Klai 
pėdos jachtklubo jachta ”Gul 
bė”. Jachta, Mažonui vado
vaujant aplankė Stockholmą, 
Rygą ir kitus uostus.

—r Laikrąščiąi skelbia, kad 
rudenį Klaipėdoje atidaro
mas prekybos institutas, juo 
domisi daugelis inteligentų. 
Numatoma, kad į institutą 
norinčių įstoti bus gana daug.

— Numatoma ateity griež
čiau žiūrėti, kad į Lietuvą 
nebūtų vežama blogos gamy
bos filmų. O ligi šiol dar bu
vo įvežama nemaža tikro 
šlamšto.

— Už priešvalstybinį vei
kimą Klaipėdos krašte suim
ta 110 vokietininkų. Iš jų iki 
teismo kalėjime laikoma dau
giau kaip 100 žmonių. Suim
tieji laikomi Bajorų, Šiaulių 
ir 'Mariampolės kalėjimuose.

— Tarptautinės teisės dės
tyti vietoj mirusio prof. A. 
Jaščenkos numatoma pakvies
ti prof. A. Janulaitį.

— Nuo rudens į Teisių Fa 
kultetą dėstyti pakviestas ir 
sutiko žymus vokiečių teisi
ninkas prof. Radbruch.

— Lietuvos vyriausybė įtei 
kė antrą memorandumą Latvi 
jai ir Estijai, prašydama pri
siųsti specialius atstovus į 
Kauną tartis dėl bendradar
biavimo.

— Klaipėdą buvo' užpuolę 
skėriai, bet audrai kilus su
krito į jūrą.

— Amerikos J. V. atsisakė 
pasirašyti nepuolimo sutartį 
su Rusija, kurią ji buvo pa
siūliusi.

v
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DARIAUS — GIRĖNO ŽYGIS

Prieš metus laiko, ankstybą liepos 15 d. rytą, Amerikos 
Lietuva išleido du savo sūnų per Atlantą į tėvų žemę Lietu
vą. Visų akys lydėjo juos ir per nematomas tolumas, o širdys 
karštai plakė, drąsuoliams pasisekimo iš Aukščiausiojo pra
šė. Kas tik pažino raštą ir turėjo ausį — atydžiai skaitė 
kiekvieną laikraščio žinutę, ištisas valandas sėdėjo prie ra
dio imtuvo, belaukdami žinių apie Darių—Girėną, kurių pa
siryžimas ir savųjų meilė, dūzgiantį motorą vijo per Atlan
tą Striūnos tiesumu: nei klaidus vandenynas, nei audrų per
kūnas nepastojo jiem kelio, neaptemdė gilaus jų proto, ne
palaužė savimi pasitikėjimo. Jų—Milžinų—Dvasia be tin
kamų įrankių susirado sau tiesų kelią į numylėtą Tėvynę; 
nugalėjo lengvai visas kliūtis, prieš kurias dreba ir parink
tieji. Liepos 16 d. jau visi su džiaugsmu sutiko žinią, kad 

-Dariaus — Girėno Belanca perskrido Airiją.
Darius — Girėnas, kūnus palikę mašiną valdyti, siela 

jau gyveno Kaune, džiaugėsi kartu su visa tauta savo žygiu 
ir juo atsiekta tautai garbe, kuri galėjo drąsuoliams gyvy
bes kainuoti.

Prisiartino nerami naktis, sužibo žiburiai; Darius—Gi
rėnas pasinėrė Vokiečių žemės mišku apdengtose apylinkėse. 
Be baimės, be įtarimų ir abejonių likusio kelio baigimu. Čia 
apylinkės jau pažįstamos, paklaidinti negali. Vos ketvertą 
šimtų kilometrų — ir Kauno aerodromas.

Aušo liepos 17 d. rytas. Dviejų Milžinų kūnai gulėjo or
laivio griuvėsiuose Vokiečių žemėj, Soldino miškelyj. Kas jų 
galingus pakirto sparnus? Kas pastojo kelią prie tėvynės sie
nų? Mums žinot nevalia...

Jų kūnai žuvo, bet jų žygis, jų didvyriška dvasia lie
tuvių tautoje gyvens per amžius. Dariaus — Girėno mirtis 
bemaž visai mūsų tautai įkvėpė pasitikėjimą savimi, kuris 
nėra perkamas už jokius turtus, kuris tautas išveda į naują 
gyvenimą, pažadina prie didelių darbų. O mūsų tautai jų 
taip reikia.

Taigi, prisimink Jaunoji Lietuva, kad Liepos 17 d., mi
nint tragingą Dariaus—Girėno žygio pabaigą, neprivalai 
verkšlenti ir nusiminti, o turi ugdyti savyje pasirįžimą pasi
žadėti, nežiūrint asmeniškumų, dirbti šventą kūrybinį mū
sų tautai darbą. Jie pasišventė Jaunąjai Lietuvai, už ją gy
vybes padėjo, tad argi mes galime juos pamiršti, argi nepa
statysime jų greta kitų mūsų didvyrių, iš kurių darbų mes 
dvasinę stiprybę šėmiam. Taip, visa tauta vieningai ir su pa
garba mini Darių—Girėną, jų garbei krikštija gatves, mies
telius, aikštes ir įvairius paminklus stato. Bet reikia nepa
miršti, kad:: ’’Didesnio paminklo karžygiams nebus, kaip 
vykdymas jų idealo”. O savo idealą, už kurį ir mirė, Darius 
— Girėnas apibudino testamente, kurį sutraukus galima pa
sakyti, kad tai yra mūsų šaukimas prie pasišventimo, susi
klausymo, ypatingo savimi pasitikėjimo ir naujų žygių, ku
rie mūsų nesenai pabudusią tautinę sąmonę atvestų į didy
bę, mūsų tautą iškeltų į jai priklausančią garbingiausią vie
tą. K. Vainius.
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APŽVALGA
Rusų vykdomoji revoliuci

ja, namie ir svetur, ( o ypa
tingai Ukrainoje) randa nepa 
prastai daug pasipriešinimų. 
Ukrainoje, pavyzdžiui, rusai 
mano ir svajoja ’’iškepti sa
vo komunizmo pyragus”., bet 
kaip tik priešingai reaguoja 
kaimiečiai - Ukrainai. Rusai 
gudriai elgiasi, bet paprastas 
kaimietis ukrainietis jų gud
rybes lengvai supranta ir vi
som keturiom stengiasi jų nu
sikratyti: Visiškai su komu
nizmu nesiskaito! Užtai ru
sai buvo priversti imtis kraš- 
tutiniškų priemonių: iškelt 
net 350,000 ukrainiečių į Rusi
ją ir jų vietose apgyvendinti 
apie 500,000 rusų ūkininkų, 
kad galėtų ’’gražią komunis
tišką tvarką” įvesti! Negana 
rusams to! Dar siuntinėja 
’’agentų propagandininkų”, 
kurie baigtų iškepti tą ’’Ko
munizmo pyragą” žemės ro
juje. ’’Nespiauk į šulinį, ba 
paskui iš jo pats turėsi gerti” 
teisingai sako lietuviškas prie 
■žodis, kuris šiose dienose kuo 
gražiausiai yra pritaikomas 
rusų ukrainiečių situacijoj. 
Rusai mėgina užslopyti 40.- 
000,000 ukrainų tautą komu
nizmu, kuriam ukrainiečiai 
yra priešingi. Argi negali at
sirasti ten kokių nesusiprati
mų, kurie ir patį ’žemės rojų’ 
pakeistu normaliu gyvenimu.

Ukraina buvo ir yra rusų 
tautos pragyvenimo aruodas. 
Jie tenais gauna savo riebų 
kąsnį, bet palaikyti tą kąsnį 
ir drauge įvesti komunizmą 
atrodo ’’menkiems rusams” 
negalimas dalykas. Kai 300.- 
000 rusai agentai propagandi 
ninkai (o galutinai ir kyšinin
kai) išduoda Rusijos komu
nistų partijos pusę del savo 
kišenių, tai vyrai, jau laikas 
tokiam komunizmo dievai
čiui griūti Ukrainoje. Tyliai, 
bet tikrai komunizmas neša 
galą gal ir pačiai Maskvai.

MUSSOLINI — HITLERIS

Visas pasaulis gerai žino, 
jog šiose dienose Vokietija po 
”der Fuehrer vadui (Hitle
rio) diktatoraujant, nuo visų 
tautų yra atskirta. Vokietija 
stovi vienui viena. Vokiečiai 
supranta ir dėlto ėmėsi prie
monių susirasti draugų. Taip 
Hitleris rado reikalinga vyk
ti į fašistinę Italiją. Nors 
prieš kiek laiko vokiečiams 
butų negarbė nusilenkti ki
tai tautai —- vykti pas juos 

tvarkos pasimokyti ir draugų 
ieškoti. Bet šiandien yra ki
taip. Hitleris politikas — sva
jotojas, tuo pasimatymu su 
Mussolini nori parodyti pa
sauliui, kad Vokietija nėra 
vienui-viena, o Mussolini, kai 
po tikras politikas — prakti
škas, rūpinasi pasauliui pasi
rodyti, bet išvidujiniai susti
printi savo Italiją, suteikti 
saviesiems pasididžiavimą; — 
štai, pas mus pagalbos ir ma 
lonės ieško ir ’’gudrus” vo- 
kietys. Matyt, kad pasipūtęs, 
išdidus, žydus ir katalikus 
bepersekiojąs Hitleris, verčia 
mas politinii} nepasisekimų, 
aklai gelbsti Mussoliniui, ku
riam nerūpi nei žydai, nei ka
talikai, o tik savos fašistinės 
Italijos gerovė, jos prestyžas.

Taigi nieko gero neatnešė 
Vokietijai ir ’’vado” kelionė 
į Italiją. Visi žino, kad Hitle
rio fantazija jau priėjo rea
lybę, į kurią suduš kaip mui
lo burbulas. Mat sapnai ne- 
visuomet vienodai pildosi. 
Gal nesipildys ir sapnas apie, 
Klaipėdą ar žirgų girdymą 
Lietuvos vandenyse.

Patariame Hitleriui su sa
vo Patarėjais nusipirkti lie
tuvišką sapnų knygą. Ji tei
singiau sapnus išaiškina... Ten 
gal Herr Hitleris ras ir apie 
Prūsijos ateitį, kuri gal būt 
ruošiasi sutikti savo brolius 
iš rytų ateinančius...

Pati Vokietijos spauda, pa
sak ’’Deutsche Alg. Zeit”.: 
Hitlerio pasimatymas su Mus 
soliniu buvo paskutinis mėgi
nimas parodyti pasauliui, kad 
Vokietija nėra atskirta nuo 
visų tautų draugystes ir prie 
telystės.. bet tuomi Mussoli
ni su savo Italija kuogražiau- 
siai ir laiku pasinaudojo! o 
tempora o mores! — o laikai, 
o jų ■ papročiai! sakydavo ro
mėnai. Gražiai besapnuoda- 
ma apie pasaulio užvaldymą 
Vokietija prisigyvena drau
gus: ’’kaimynę” Japoniją ir 
gal kokius dar rifkabilius A- 
frikoj.

PABALTIJO VALSTYBIŲ Į- 
GALIOTINIU KONFEREN

CIJA BUS KAUNE.

Jau buvo pranešta, kad Lie 
tuvos vyriausybė pasiūlė Lat 
vijai ir Estijai nustatyti trims 
valstybėms bendradarbiavimo 
dėsnius. Latvių ir Estų vyriau 
sybės pasiūlymą priėmė. Ta
da Lietuvos vyriausybė pasiū
lė pasitarimus pradėti arti
miausiu laiku Kaune.

Dabar pranešama, kad tri
jų valstybių konferencija į

vyksianti artimiausiu laiku 
birželio mėnesį. Latvių spau
da praneša, kad iš Latvių pu 
sės dalyvausiąs minister io 
pirmininko pavaduotojas Sku- 
janieks. Kas bus iš Estų pusės 
tuo tarpu dar nežinoma. Kaip 
bus susitarta del pagrindinių 
klausimų, tada toliau derybas 
ves patys visų trijų valsty
bių užsienių reikalų ministe
rial.

Daug kalbų Lietuvoje su
kėlė estų užsienių reikalų mi- 
nisterio neseniai įvykęs apsi
lankymas Varšuvoje. Sakoma, 
kad estų vyriausybė norėjusi 
atsiklausti lenkų nuomonės 
dėl Lietuvos memorandumo. 
Jie net lenkų spaudai pareiš 
kę, kad nesidės Pabaltijos vai 
stybių sąjungon, jeigu ta są
junga bus tiktai iš trijų val
stybių: Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Estija eisianti tik
tai tokion sąjungon, jeigu su
sidarys trys minėtos valstybės 
ir, be to dar Suomija, Lenki
ja ir Vokietija. Ar ištikrųjų 
Estų ministerial Varšuvoje 
taip kalbėjo, tikrai nežinia, 
bet jeigu tai būtų tiesa, tada 
sąjungos sudarymas virstų ne 
įvykdomu dalyku, nes tada 
Lietuvai tektų atsistoti kito
je pozicijoje. Tsb.

GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS 
UŽDRAUSTAS.

Vokietijos hierarchija išlei
do sudėtinį Ganytojišką Laiš
ką visiems Vokietijos katali
kams. Laiškas lietė Bažnyčios 
stovį šalyje ir nazių trukdy
mą katalikiško veikimo. Lai
škas nepasiekė tikinčiųjų. Po 
licija Munchene jį konfiska
vo. Jis turėjo būti skaitomas 
visose bažnyčiose ’’Vokiečių 
Sekmadienį”. Kun. Ferdinan
das Buchweiser buvo grasina 
mas areštu, jei neįteiks Laiš
ko kopiją policijai (jis laišką 
turėjo). Vyriausybė vysku
pus taip suvaržė, kad parei
kalauta atidėti jo skaitymą. 
Suprantama, kad naziams bū 
tų buvę labai nemalonu, net 
priešinga, kad Fuldoje susta
tytas (birž. 7 d.) laiškas bu
tų buvęs skaitytas tikintiems. 
Visgi kardinolas Faulhaberis 
griežtai išsitarė prieš nazius, 
ir katalikų sentimentas na
ziams yra labai nepalankus.

Liepos 8 d. Bambergio mie 
ste susirinko virš 60,000 ka
talikų paminėti Arkivyskupo 
Jokūbo Hauck 50 metų kuni
gystę. Pamokslą pasakė kar
dinolas Mykolas Faulhaber 
smerkdamas nazių paskuti
nius žingsnius ir pabrėžda
mas, kad katalikai yra vejami 
laukan iš aukštesnių sferų, T. 
y. vyriausybės, paprastumo 
ir švarumo. Katalikiška Ba
varija yra solidari su savo 
dvasiškija prieš hitlerininkus.
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ŠERMUKŠNINĖ

Taigi gerbiamieji! Į Lie
tuvių Dieną aš buvau nunešęs 
ir jums taip nekenčiamą šer
mukšninę. Ir ko ten nema- 
čiau ir negirdėjau! Visko! 

•' Permetus akį per Clinton par 
ką, atrodė kaip koks didelis 
katilas, pilnas primestas lie
tuvių. Jų širdys tarytum vi
rė įvairiose mintyse: vienų 
plakė ir troško sutikti gra
žias merginas arba vaikinus, 
kitų vėl koks nors žengimas 
į priekį su kilniais idealais. 
Ir taip visi, jauni ir seni, kru
ta ūžia, neatsilieka ir maži: 
jie gautus veltui tikietus 
naudoja ir kaiką išnaudoja.

Žengdamas į vidurį parko, 
sutikau senai matytą mano 
draugą Jurgį Krieną. Na, ir 
pasveikino * mane visu savo 
mandagumu, kad net aplin
kui medžiai pasilenkė. ”A, 
kad tu išdvėstum, kaip aš ta
ve seniai mačiau!”

— Tai jeigu seniai matei, 
tai kam dar kolioji?

— Mat, labai pasiilgau, kad 
tave šimts kalakutų pagrieb
tų! Sveikas duok snukį, pa
bučiuosiu ! Po žodį sumetę, 
persiskyrėm. Aš nuėjau į sa
lę, o jis užsėdęs ant bačku
tės nujojo.

Salėje jaunimas dulkes mai 
šė su polkutėmis. Aš, šokitj. 
nemėgdamas, sukinėjaus apie 
langus, nes ten kiek vėsiau. 
Tik štai tau kad nori! Jau
nas, gražus, nuo kaklo iki ko
jų pirštų gražiai apsirengęs 
vyrukas, pro langą lenda. Aš 
pamaniau, kad jau duris už
darė ir daugiau neleidžia į 
vidų — bijodami, kad parko 
nesulaužytų. Pamerkiau tvar
kdariams, o jie capt už kai- 
meriaus ir parodė atdaras 
duris į lauką.

Jau kaip sau norit man 
chonj vedėjai tai nepatiko. 
Visai nemandagiai apsėjo ve
sdami chorus. Štai sustatė 
chorą kaip reik, o patys atsi
stojo užpakaliu į publiką ir 
skėtroja rankomis. Vieną pa
klausiau, ką darai? Jis man 
atsakė diriguojau. Tai aš jo 
vėl klausiu, kaip tu diriguo
ji ir kam. kad choras į gai
das žiūri? O jau jie, pagatavi

MIRĖ MENDELIS BEILIS 
9

Liepos 8 d. mirė Mendel 
Beilis, 63, gyvenęs Saratoga, 
N. Y. kuris buvo kaltinamas 
1911, už ritualę (rel. apei-gų) 
žmogžudystę Rusijoj. Jo byla 
sujudino tąsyk visą pasaulį. 
Bylos istorija trumpai toki :

1911 m. Kijeve buvo rastas 
subadytas Andrius Jušinskis 
13 metų vaikas. Žvalgyba to 
je žmogžudybėje įžiūrėjo ri 
tualę žmogžudystę ir patrau 
kė Beįlisą teisman. Tas ap
kaltinimas iššaukė visą eilę 
žydų pogromų, o visame pa
saulyje — audrą protestų 
prieš caristinę Rusiją.

Beiliso bylos nagrinėjimas 
tęsėsi. 34 dienas. Kaipo žydų 
talmudo ekspertas buvo pa
šauktas liudyti ir vienas lie
tuvis kunigas, būtent kun. 
Justinas Pranaitis, Turkes- /
tano, Vidur. Azijos ir Užkas- 
pijos klebonas, kuris labai 
puikiai mokėjo žydų.— hebra 
jų kalbą ir gerai žinojo žydij 
talmudus. Jis tvirtino, kad 
žydai, sulig talmudo, turi 
naudoti Velykoms krikščio
nies (jauno) kraują. Taipgi 
turėjo surinkęs įrodymų ir 
apie Jušinskio nužudymą.

Bet kun. Pranaitis netikė
tai susirgo ir mirė. Sakoma, 
buvo nunuodytas žydo. O vi
so pasaulio žydų dedami pi
nigai išteisino Beilisą, nes. 
sakoma, atsiradę jaunuoliai, 
kurie prisipažino prie kaltės. 
Ir policija pripažino, kad An
drius priklausė tūlai jaunų 
valkatų šaikai, kurie jį ir nu
žudė.

Žydų įtaka siekė tiek toli, 
kad vėliau net keli caro žval 
gybos valdininkai atsidūrė ka 
Įėjime už ’’fabrikavimą” į- 
rodymų

Po keleto metų Beilis atvy
ko į Ameriką ir New Yorke 
užsidėjo spaustuvėlę. Vėliau 
iš to bokšto išokti, net plau- 
apsigyveno Utica, kame ir pa 
simirė.

Lietuvoje dar šiandien se
ni ir maži gerai žino ’’Beiliso 
bylą”, nors ką tas reiškia, ne 
visi žino. Motinos neklusnius 
vaikus gazdina, sakydamos: 
’’Jei nebūsi geras, atiduosiu 
Beiliui”.

kai šokinėja. Kaip vienas taip 
ir visi kiti pasielgė, bet p. J. 
Jankus baigdamas dainų pro
gramą — susiprato ir atsigrę-

I

žė į publiką diriguoti. O pu
blika! Publika užtraukė: 
’’Pragėriau žirgelį ir kamanė
les”...

Šiuo syk užteks, o vėliau 
vėl duosiu šermukšninės pa
uostyti. Būkite atsargūs.

MŪSŲ LAISVAMANIAI

Pastaraisiais laikais mūsų 
laisvamaniai labai susirūpino 
katalikais; kitaip sakant, jų 
pinigais, jų mokslo įstaigo
mis, jų organizacijomis ir, 
galop, jų net privačiu daly
ku — sielomis. Siela jiems 
parūpo biznio išrokavimais ir 
jie pasikvietė lenkbernius ne 
zaležninkus kunigužius ir, pa 
starųjų pagalba, žvejoja iš 
Amerikos lietuvių katalikii 
pinigus, o juos pačius bruka 
į lenkišką bučių.

Nelabai senai, vienas Chi- 
cagos ’’daktaras” (iš vardo) 
iškilo savo ’’mokslu” labai 
aukštai — žinoma, laisvama
nių tarpe. Seniau jis buvo 
Chicagos klebonijų ’’lankyto
jas”, ir geras ’’notų” rašy
tojas. Bet pastaruojiį laiku 
išmoko ir daugiau ką. Sura
do, kad žmogus yra niekas 
kitas, kaip tik ’’niekas”. Ar
ba, geriau sakant, jo tik do
leris geras, o jis pats, tai 
taip sau pehi maišas.

Kelios savaitės atgal ”d- 
ras” pradėjo savo mokslą 
skleisti viename laisvamanių 
laikraštyje. Čia jis jau atvi
rai perša Amerikos lietuviams 
katalikams pamesti visokius 
’’burtus” ir eiti, duoti do
lerius, o jis prisius savo ’’su
puvusio ’ ’ protavimo gazietaš 
dovanų, kurios ačiū vienam 
Kupiškėnų Klubų Amerikoje 
tvėrėjui, priviso Lietuvoje ir 
katalikų pinigais palaikomų, 
norima, kad jų šlamštai būtij 
Amerikoje $ skaitomi. Tame 
straipsnyj ”d-ras” kalba a- 
pie pasaulį, apie astronomiją 
ir galop apie dolerius. Girdi, 
reikia gelbėti lietuvius nuo 
’’tamsybės”, o vesti į ’’švie
sybę’, kur bus galima susi
laukti ’’geresnių laikų.”

Gerai pažįstu poną daktarą, 
ir galiu tikrinti, kad jis nie
kuomet ’’blogų laikų” netu
rėjo. Pinigų (I. O. U.) buvo. 
Na, ir ko daugiau jam reikė
jo. Bet beširdė depresija pa
veikė ir ant mūsų daktaro. 
Jis mato, kad lietuvių tam-, 
sūnelių dar yra ir iš jų prisi- 
medžioti dar galima. Taigi ir 
ėmėsi ’’agentavimo” Lietuviij 
patarlė sako: ’’Kam neskau
da, tas ir nedejuoja’. Tur būt 
dr-ui labai ’’suskaudėjo” — 
kad pradėjo rūpintis katalikų 
sielomis. Yla.

— Pereitą šeštadienį. New 
Yorke mirė šeši žmonės nuo 
šilumos. Daug gatvėse apalpo. 
Šiluma be atleidimo išlaikė 
New Yorko miestą prakeite 
per 17 dienų.

TRUMPOS
— - o

MOTERŲ EKSPORTAS

Lątvijos Žemės Ūkio drau
gijai pareikalavus, ir Vilniaus 
administracijos įstaigoms su
tikus, iš Švenčionėlių išvežta 
šį pavasarį 2000 moterų ir 
200 vyrų sezoniniams lauko 
darbams Latvijoje. Moterys 
buvo priimamos nuo 18 ligi 
35 metų amžiaus. Joms siū
lomas atlyginimas po 18 latų 
ir vyrams — po 23 latus sa
vaitei. Latviai ūkininkai duo
da valgyti ir apsivilkti. Per 
sezoną galima susitaupyti ligi 
200 latų. Tai nemaža ūkio pa
spirtis ir todėl šeimininkės 
pameta šeimas, dažnai mažus 
vaikus, net kūdikius ir vyk
sta svetimon šalin. Pernykš- 
čių metų patyrimas moko, 
kad latviai brangina lietuvai 
Čių darbą. Tik dažna mergai
tė, palikta be šeimos priežiu-. 
ros, susilaukia be laiko gar
nio. Šiaip išvykimas daro net 
patiems lenkams graudaus į- 
spūdžio. ’’Gyva mėsa” buvo 
eksportuajama partijomis po 
250 štukų. ’M. V.’

LIETUVOJE

— Ligonių kasų direktoriij 
suvažiavimas nutarė pastatyti 
dvi sanatorijas.

— Šią vasarą Klaipėdos uo
stą aplankys keli Japonijos 
karo laivai.

— Iš Latvijos atvyko į Lie
tuvą vasaroti 30 vaikų.

— Gegužės mėn. užkrėčia- 
mom ligom susirgo 40 asme
nų. Iš jų 20 vidurių šiltine. 
12 škarlatina, 5 difteritu ir 3 
meningitu.

— Plento vedimo darbai 
tarp Kauno ir Klaipėdos jau 
prasidėjo.1-mas 1-mas

t \

Draugystes Švento Vardo
KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS.

Šeštadienį 
Liepos 21Klasčiaus Parke,

Betts ir Maspeth Avės, ' Maspeth, N. Y.
Gros D. L. K. Vytauto orkestras, ved. J. Avižoniui.

Įžanga 40 centų.

NAUJIENOS
AMERIKOS PILIEČIAI LIE

TUVOJ GAUNA PRIVI
LEGIJŲ

Vidaus Reikalų Ministerija 
norėdama sudaryti lengvatų 
atvykstantiems į Lietuvą A- 
merikos Jungtniij Valstybių 
turistams, kreipėsi į Užsienio 
Reikalų Ministeriją, kuri pa
ragino mūsų konsulus Ameri
kos valstybėse, kad jie duoda
mi daugkartines vizas Ameri
kos piliečiams, pridėti], priera
šu, j°g ta viza duoda teisę gy
venti be atskiro leidimo tol, 
kol ji galioja.

Be to, atvykstančius iš Ame 
rikos piliečius įspėjama, kad 
jie Lietuvoje be mokesčio su 
užsienio pasais gali gyventi 
tris mėnesius nuo sienos per
žengimo dienos. Tačiau, gy
vendami ilgiau kaip 3 mėne
sius, turi užeiti pas kurį nors 
apskrities viršininką arba 
Klaipėdos krašto gubernatu- 
ron ir užsimokėti priklausomą 
papildomą užsienio paso mo
kestį.

LIET. ŠAULIAMS 15 METŲ

Birželio 24 d. sukako 15 
metų nuo Liet. Šaulių S-gos į- 
sikūrimo. Tai buvo 1919 m. 
audringo Lietuvos gyvenimo 
vasara, kai a. a. Vladas Put
vinskis pradėjo sunkų šaulių 
organizavimo darbą. Bet per 
keletą savaičių jo idėja pri
gijo ir per pirmą oficialų su
sirinkimą tų pačių metų rug- 
piūčio 8 d. dalyvavo 33 rinkti 
niai visuomenės veikėjai — 
šauliai, kurie priėmė įstatus 
ir aptarė veikimo planus.

Iš to mažo būrelio, Šaulių S- 
ga išaugo į šimtatūkstantinę 
civilę armiją, kuri daug nusi
pelnė Lietuvos nepriklauso
mybės kovose, o ypač Klaipė
dos vadavime.

July
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STUDENTŲ IR ALUMNŲ 
SEIMAS

Sesija Pimra

Seimas punktualiai pradėjo 
savo sesiją 9 val/ryte, po va
dovyste pirm. J. Pilipausko. 
Maldą sukalba kun. Jakaitis. 
Iš eilės sekė pasveikinimai 
žodžiu: kunigų: Bakšio, kan. 
Kemėšio, Švagždžio, p. Leo
nardo Šimučio, adv. Bublio. 
Raštu: J. V. Prezidento Roo- 
sevelto, gubernatoriaus Crosg» 
Ateitininkų per prof. Vitkų. 
Po to sekė Centro Valdybos 
raportai: Pirm. J. Morkūno, 
vice pirm, p-lės V. Budrevi- 
čiūtės, Iždin. p. P. Barzilau- 
sko. Raportai diskusuoti ir 
priimti. Seimas pertrauktas 
pietums.

Sesija Antra.
Atidaro pirm. J. Pilipaus- 

kas. Baigia diskusijas apie 
Iždin. raportą ir kitų Centro 
Valdybos narių raportai: ra- 
štin. Stud. Vaičaičio, f in. ra- 
štin. p-lės I, Roraitės, vyr. re- 
dakt. kun. K. Urbanavičiaus,* 
red. J. Pilipausko ir Garbės 
Pirm. Adv. Bublio. Kun. Kri- 
pas perskaito rezoliucijas, ku
rios buvo diskusuotos ir pri
imtos. Pirm. Morkūnas skaito 
raportą iš Profesionalų sekci
jos susirinkimo, kuriame yra 
išdėstyta Profesionalų statu
tas; raportas priimtas. Įne
šta rezoliucija apie Vilniaus 
Vadavimą, kuri pritariant 
prof. Vitkui, priimta. Iš eilės 
seka rinkimai Centro Valdy
bos narių. Valdyba išrinkta 
sekanti :

Garbės pirm. L. Šimutis,
Pirmin. J. Morkūnas,

1 vice pirm. V. Budrevičiutė,
2 vicepirm. V. Sabas.

Raštin. A. Mičiūnas.
Fin. raštin. I. Roraitė, 
Iždin. P. Barzilauskas, 
Vyr. red. kun. K. Urbana

vičius, ‘
Red. J. Pilipasuksas, 
Adm. J. Giedravičius. 
Sekantis seimas nutarta

!

šaukti čia pat Marianapolio 
kolegijoj, Thompson, Conn. 
Laiką nustatys Centro Valdy
ba. Seimas uždarytas malda, 
ir Lietuvos Himnu.

Pirmadienio vakare buvo 
surengtas semi-formal balius, 
kuriame visi seimo dalyviai 
gražiai pasilinksmino. Taip- 
pat per pertraukas sesijų ats
tovai susirinkę į grupes dai
navo lietuviškas daineles. Y- 
patingai pamilo visi delegatai 
prof. B. Vitkų, kuris yra be
galo linksmas žmogus, lietu
viškų dainų turįs visą dai
nyną. Visi delegatai iš tikrų
jų pamilo^poną prof. Vitkų.

LIETUVI, KĄ DARAI?

Ankstus birželio rytas. Le
miamoji valanda Kauno gat
vėse sudundėjo. Gusaraį! Gin 
kluoti pėstininkų būriai! Šū
viai!.. Ir akimirkoje, pasaulio 
spaudoje sumirgėjo žodis — 
’’Lietuvoje perversmas”.

Ūžia, šniokščia putojantis 
Atlantikas.. Milžiniškos šėls
tančios vandens bangos mėto
si, krinta, kelias, tai vėl griū
va plaudamos uolinius Ame
rikos krantus. Kiek toliau nuo 
kranto, ant pakilusios aukš
tumos, niūkso milžiniška pa
sakų uola — aukso kalnas, 
ant kurio pasirėmęs, susimąs
tęs, nejudąs, tartum pats ak
muo, primerktomis stiklo a- 
kimis, iš kurių riedėjo virti
nės sūrių žibančių ašarų, sė
dėjo vyriškis — lietuvis. Jo 
liūdnas žvilgsnis klaidžiojo 
ten toli toli plačioj erdvėj ry
tuose. Jo žvilksnis apilso, kri 
to ant bangų ir dar gailiau jo 
širdis sudejavo: ’’Vai jūra 
mieloji, liūdna, oi liūdna at
nešei tu man žinią iš mano 
užjūrio tėvynės, brangios Lie 
tuvos. Jie pešas... o Viešpatie, 
kas bus su jais? Vilnius ir 
Prūsai laukia atvadavimo, 
Klaipėda — tvarkos, o jie dar 
patys, tarp savęs pešasi, ardo 
vidujinę tvarką, griauna jau 
baigiamą statyti Vilniaus at
vadavimo tiltą. Vieni, taikos 
būdu, viešai skelbia, kad ne
reikia Vilniaus, kiti pervers
mais silpnina Vilniaus atva
davimo frontą mūsų vardą že 
mina užsienyj. Ar jie pagalvo 
ja ką daro? Ar jie nežino, kad 
tokie niekšiški išsireiškimai, 
žygiai, stato Lietuvą į pavojų 
netekti savo sūnų krauju iš
kovotos nepriklausomybės, ir 
atitolina mus nuo Vilniaus. 
Priešai tik ir laukia kokios 
nors suirutės Lietuvoje, nesu 
siklausymo tarpusavyje. Ir jie 
džiaugiasi, nes Lietuva ken
čia nuo įvairių vidujiniij ne
susipratimų, partinių piovy- 
nių, asmeninės savimilės ir 
kitokių nenormalumų valdan- 
čių sferose.

Jūra vaitoja, šėlsta.. Skaus
mo kalavijo perverta lietuvio 
širdis verkia.. Liūdnos žinios 
iš užjūrio atplaukė, atbanga
vo. Pakrikę asmenys ardo 
lietuvių tautinės vienybės pa 
grindą. Šitie netikėtini žygiai 
sukrėtė visą Lietuvą, visą lie 
tuvių tautą, ypač užsienyj gy 
venančius lietuvius, kurie į- 
kalbėti gerai tvarkai Lietuvo
je esant. Gerai — šiandien Lie 
tuvos niekas nepuola. O kas 
gali atspėti rytojų? Ir sunku 
bus kilus karui išsilaikyti tai 

tautai, išsaugoti savo neprik
lausomybę, kurios viduje ver
da pragaras, neapykanta, vai
dai. Lietuvai Dievas skyrė ne 
vien iškovotą savo laisvę gin-1 
ti, bet Lietuvos sostinė Vil
nius, ir Prūsai — tikroji lie
tuviu. tautos šaka laukia iš
laisvinimo. Ir kaip galima 
kalbėti apie Lietuvos žemių 
atvadavimą, jei dar atvaduota 
me krašte knibžda įvairitj 
priešų, kurie rengia pražūtin
gas Jaunąjai Lietuvai pinkles. 
Visokį parazitai naudojasi šil 
tomis vietomis, o nieks nesten 
gia jų iš ten pašalinti ir už
leisti vietas tikriems Lietuvos 
sūnams, kurie visa energija 
ir .sumanumu imtųsi kūrybi
nio darbo. Sutvarkius viduji
nius reikalus bus galima ne 
svajoti, bet tvirtai ir energin
gai pradėti gyva, Lietuvos 
kraštų atvadavimo darbą.

Amerikos lietuviams, kurie 
yra daug prisidėję prie iško
vojimo Lietuvai nepriklauso
mybės, skaudu ir liūdna, yra 
matyti kaip jų broliai, gyve
nantieji savo laisvoje žemė
je, nesuprasdami savęs ir tau 
tos reikalų ar perdaug savo 
akiniais viską vertindami, 
smaugia vieni kitus, tuo ne
paprastai kenkdami Lietuvos 
vardui. Kiekvienas lietuvis, o 
ypač prie vairo stovintis ar taįk 
vietai besirengiąs asmuo turi 
nepamiršti, kad jiems skirta 
svarbi visos lietuvių tautos 
misiją, kurią jie turi atlikti 
teisingai, sumaniai ir bešališ
kai. Mūsų priešai vadina lie
tuvius ”aziatai$”, labai tam
siais atsilikusiais žmonėmis, 
tad reikia jiems parodyti, kad 
mes tokie esame, bet atvirk
ščiai, kad mes esam aukštos 
kultūros žmonės. Ir to lietu
viai kitaip neparodys, kaip 
tik vieningai vieni kitus gerb 
darni, o ne perversmus rengda 
mi. Vytauto Didžiojo darbai. 
Nepriklausomybės kovos, tai 
bendradarbiavimo vaisiai. 
Tadgi mielas lietuvi, suprask 
tai ir nedaryk niekšiškų dar
bų. Venk kaip ugnies, bijok 
kaip velnio. Šarūnas.

Jersey City, N. J.
\

Barzdaskutys Angelo Fab- 
roio iš Baltimore, Md. tiek į- 
dūko ant radio giedotojų dai
nininkų, kad busu atvyko 350 
mylių į vietos radio stotį 
WAAT ir bandė peiliu supiau- 
styti nepakenčiamą daininin
ką. Kadangi jis savo priešo 
ten neužtiko, tai kliuvo kitam 
nekaltam dainininkui. Galop 
policija jo karštumą atšaldė 
šaltojoj.

ji- $ v

Socialistai.
Kun. Dr. A. Civinskas.

Vaišnoruose per šv. Petrą susirinko netikėtai daug sve
čių Parvažiavo, mat, pasiviešėti gaspadoriaus Vaišnoros bro
lis, gimnazijos mokytojas kokiame ten tolimame mieste, o kai
mynai, malonėdami pasisveikinti su jaunų dienų draugu, ko
ne visi susispietė į Vaišnorų kiemą. — Ką beveiksi? — manė 
kiekvienas, parėjęs iš bažnyčios, — diena ilga, reikia bene už
eiti į Vaišnorus; sako, jų ponas parvažiavęs, senai nesimatė
me. — Ir be jokios sutarties, vienas po kito, beveik visi senes
nieji Stuobrių ūkininkai susiėjo į Vaišnorus pasimatyti su 
jų ponu. Taip mylimas žmogus, kaip koks magnesas, pats a- 
pie tat nemanydamas, pritraukia visus iš apielinkės.

Ir mylimas gi buvo Stuobriuose Vaišnorų ponas. Pras
tas, šnekus, meilus, niekad neužmiršo jaunystės draugų, nie
kuomet su jais neapsiėjo kitaip, kaip kad ligišiol, rods, butų 
draugai. Parvažiuos per vakacijas pas brolį, tai visas kaimas 
smbruzda, ir atėjus šventai dienai tik klausinėjasi vienas kito, 
kur šiandien bus Vaišnorų ponas; o kur jis nueina, ten visi 
susimeta, tai su šiokiu-tokiu neva reikalu, tai lyg netyčia, ar
ba tiesiog pasišnekėt su mokytu svečiu.

Vaišnora gi tam tikrai mokytas vyras, o kad prie įgyto 
mokslo prisidėjo dar penkių dešimtų metų gyvenimo patyri
mai, kad kalbėjo labai gražiai ir mokėjo su kiekvienu pasi
šnekėti kaip, tarytum, su sau lygiu, nestebėtina, jog prasti 
žmonelės lipte, kaip tai sakoma, prie jo lipo, pasakojant klau
sė išsižioję ir, ką išgirzdavo, giliai sau dėjosi į širdį.

Buvo šilta, gražu. Vaišnorų svečiai susėdę sode ratu ant 
vejelės šnekučiavo su ’’ponuliu” apie vargus, bėdas, kokie 
dabar spaudžia Lietuvos ūkininkus. Skundėsi, kaip sunku 
esą su darbininkais, kaip jaunimas ištvirkęs, kaip niekas ne
norįs dirbti, tik visų sparnai pakilę į Ameriką lėkti...

— Vai kitoks dabar, kitoks, ponuli, svietas, — tarė Bud
rys, baigdamas pasakoti apie senovę, kada jisai buvo jaunas, 
— kad ir tie sicilistai, ko jie nori? tik jaunuosius iš kelio ve
da, daugiau nieko.

— Gerai, dėde, užsiminei apie sicilistus, — atsiliepė Kriš- 
čių Jonas. — Gal ponulis papasakos mums ką nuo jų. Eina 
nas mus visokios šnekos apie tuos sicilikus ar sicilistus; šimt’s 
žino, kaip jie ištikrųjų vadinasi... Vieni sako, jie esant geri 
žmonės, kiti juos keikia, o moters ima net bauginti sicilikais 
vaikus, kad neverktų.

Tiesą gi pasakius, maža kas žino, kuo jie yra, tik taip sau 
prasimano ir pliauškia nežinia ką.

— Tikrai, ponuli, papasakokite mums apie sicilistus, — 
pritarė Kriščiui kiti ūkininkai, — tad mes ką-nors tikrą žino
sime.

— Ką-gi aš jums, vyručiai, galiu pasakyti apie socialis
ms?... bene tiek, kad jie tokiepat žmonės, kaip ir visi; nė 
taip labai geri, nė taip labai baisus. Atrastume tarpe jų net 
labai gerų, ką norėtų ir galėtų daug gero padaryti, kad sva
jodami neieškotų išganymo tenai, kur jo rasti negalima. Ei
dami paklaidingu keliu socialistai, norėdami gero, pridirba 
tankiai per savo neišmanymą daug pikto, ir tarpais jų pasi
elgimo negalima nė suprasti, taip keistų griebiasi priemonių. 
Taip man rodos, kiek aš juos esu pažinęs. Pažinti gi aš juos 
gerai pažinojau, pats net buvau kitados į jų pusę palinkęs, be
skaitydamas visokius socialistų raštus. O matytumėt, kaip 
jie gražiai rašo. Gyva, rodos, tiesa, kad nė būti kitaip negali; 
ir ne visiems pasiseka patėmyti, kur jų paklysta, kur išeita iŠ 
teisybės kelio.

Atsimenu, kaip buvo su manim. Skaičiau aš kone visus 
garsiausių socialistų raštus, ir vokiškai, ir prancūziškai, ir 
angliškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, ir, antgalo, lietuviškai. 
Skaitau, būdavo, ir jaučiu, kaip linksta, linksta prie jų šir
dis; nematau nieko pas juos pikto, nieko paklaidingo; prie
šingai, visa rodos kogeriausia, koteismgiausia. Ir žinote ką, 
vyručiai, pats būčiau tikrai likęs socialistu, kad ne viena 
knyga, gerai neatsimenu, kaip man į rankas papuolusi. Toj 
knygoj ) radau išrodyta svarbiausias socialistų mokslo pa
klaidas, kurių pats, skaitydamas jų raštus, neįstengiau patė
myti.

(Bus daugiau)
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APYLINKES ŽINIOS
Marianapolis

Liepos 4 d. į Marianapolį 
suvažiavo tūktąnčiai lietuvių 
iš visų Amerikos rytinių val
stybių dalyvauti antroje Lie 
tuvių Dienoje.

Programa pradėta iškilmių 
gomis mišiomis. Po pamaldų 
sekė Dainų programa, kurią 
išpildė N. A. parapijų chorai.

Pasibaigus dainų progra
mai svetingi Tėvąi Marijonai, 
kun. Dr. J. Navickui vado vau 
jant kvietė dalyvius pietauti 
Kolegijos rūmuose.

Po pietų buvo sporto žaidi
mai.

Didžiausią sensacija buvo 
tai ’’Lituanica III”, kurią 
valdė ir demonstravo lakūnai 
Januškis ir Baltrušiunas ir 
parašiutninkas Gasputis. Pa
kilus orlaiviui į 4000 pėdų au
kštumos iššoka žmogus, aky- 
mirksnyje atsidaro parašiutas 
ir p. Gasputis nusileidžia lai
mingai aikštės viduryje. Jį ir 
lakūną Januškį sutinka mi
nia su triukšmu ir sveikina 
už jų gabumus.

Vakare svečiai nenoriai 
skirstėsi į namus. Visi buvo 
patenkinti tos dienos progra
ma.

Išvyko.
Liepos 6 d. automobiliu į 

Chicagą išvyko Didž. Gerb. 
Provincijolas, kun. J. Jakai
tis, M. I. C. su juo sykiu 
išvažiavo švento Juozapo 
par (Lowell, Mass.) klebonas 
kun. P. Strakauskas su savo 
motina.

Kun. Strakauską laikinai 
pavaduoja marijonas kun. A. 
Bublys.

Aukos.
Pastaromis dienomis kun. 

J. Ąleksiūnas Maspeth, N. Y. 
ir J. Vieraitis, Worcester, 
Mass, gausiai prisidėjo prie 
kolegijos knygyno dapildy- 
mo.

Kolegijos vyresnybė nuošir 
džiai dėkoja gerb. gerada
riams už prisiųstas dovanas 
— knygas.

A. Midūnas (L. K.).

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
DIENA

New Jersey lietuvių veiki
mas pradeda visu smarkumu 
gyvėti. Taip dėka apylinkės 
parapijų klebonų ir chorve
džių su muz. p. J. Žilevičium 
priešakyj, liepos 1 d. Parapi
jinių Chorų Dainų Diena pui
kiai pavyko. To padrąsinti jie 
sumanė ir Lietuvių Dieną ne

apsileisti. Jei, sako,kiti liepos 
4, tai mes Labor Day galėsi
me pasirodyti ką galim. Taigi 
ten pat, liepos 1 d. pasitarę: 
kun. J. Simonaitis (chorų S- 
gos dvasios vadas) ; kun. S. 
Stonis, kun. I. Kelmelis, Laisv 
mėn. J. Žilevičius, parapijų 
chorų S-gos pirm. G. Prans- 
kietis, tam sumanymui nuo 
širdžiai pritarė ir reikia tikę 
tis, kad tas darbščių vyrų 
užsimojimas atneš puikų pa 
sisekimą, nes pirmieji ledai 
jau pralaužti su Dainų Diena, 
kuri reikalavo daugiau ener
gijos iš sumanytojų chorų va
di} ir pačių choristų. Labor 
Day oras bus vėsesnis ir Lie
tuvių Dienai bus pats geriau
sias. Taigi tegyvuoja New 
Jeresy Lietuvių Dienos suma
nytojai — darbuotojai!

Paulius.

Elizabeth, N. J.
Mūsų kolonija prieš kitas 

kolonijas gali pasididžiuoti 
daug kuo: kun. J. Simonaitis 
yra Amerikos Kunigų Vieny
bės Pirmininkas, Vargonini- 
kų S-gos Dvasios Vadas ir žy
mus darbuotojas lietuvių gy
venime. <

Muzikas Juozas Žilevičius 
yra žymus kompozitorius, 
Vargonininkų Sgos steigėjas, 
Parapijų chorų Dainų Dienos 
sumanytojas, muzikos istori
kas, žinomas plačiai Ameri
koj ir Lietuvoj.

M. Pavalkienė, darbšti ka
talikiškose organizacijose vei 
kėja; ji laimėjo pirmą vietą 
’’Amerikos” platinime. Tai 
malonu, kad dėl jos veiklumo 

į ir ’’Amerika” mūsų kolonijoj 
I taip greit prigijo.

J. Matuza irgi smarkus 
veikėjas, su jo nuomone skai
tosi daugelis. Jis irgi yra žy
mus tūzas ’’Amerikos” pla
tintojų tarpe.

Mūsų parapijos mokyklos 
mokiniai yra gabūs ir aukštes 
nėse mokyklose. Ypač nema
žas skaičius mergaičių yra 
lietuviškose akademijose, ir 
keletas berniukų Marianapo- 
lio kolegijoj.

Taip, kad mūsų kolonija 
gal viena pirmoji, bet ir ne
paskutinė Amerikos lietuvių 
šeimoje. Kazė.

Sukaktuvių Puota.
Paminėti pp. Petro ir Ma

rijonos Gedminų 30 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuves, 
M. Kunitienė ir C. Milukienė 
surengė puotą ta progą para- Edvardas

pijinėje salėje liepos 3 d. Sve 
čių buvo su virš 100. Dovanų 
sukaktuvininkams buvo su
teikta draugijų vardu, gimi
nių, draugų ir pažįstamų ir 
visų svečių vardu.

Vakaro vedėja buvo C. Ku
nitienė Kalbėjo viet. klebo
nas, kun. J. Simonaitis, p. 
Pupalis, Grincienė, L. Patrick, 
Gainas, Skuodas, Kaleinin- 
kas, Pociūnas, Biekšienė, 
Bernotienė, Mockevičienė, V. 
Norbutienė, M. Tumienė, ir 
Jonas Gedminas.

Celebrantas kilęs iš Šaulė- 
nų, atvyko į Ameriką apie 
1898 m. ir priklauso prie Šv. 
Petro ir Povylo, Šv. Juozapo, 
Piliečių Klūbo ir LRKSA 66 
kuopos.

p. M. Gedminienė kilus iš 
Suvalkijos krašto, Seinų mie
sto, atvažiavo į Ameriką 
1902 m. Ji yra darbšti ir se
na veikėja visuose parapijos 
rengimuose ir priklauso prie 
Šv. Ražančiaus dr., Apaštaly
stės Maldos, Amžino Raž,, ir 
yra direktorė Lietuvių Lais
vės Bendrovės.

Reikia pažymėti, kad per 
visą savo vedybinį gyvenimą 
pp. P. ir M. Gedminai gyve
no Elizabethe. Iš jų šeimos 
tik vienas sūnus gyvas, Jo
nas, kiti trys', Juozas, Stani-. 
slovas ir Antanina, mirė.

Celebrantams sulaukus 30 
metų vedybinio gyvenimo su 
kaktuves linkėtina ir daug 
daugiau laimės ir sveikatos 
tolimesniam gyvenimui Bažny 
čios ir Tautos naudai.

M. K.

Newark, N. J.
Seimui praėjus.

LRKSA 48-tas Seimas praė 
jo labai gražiai. Vakarai pa
gerbimui atstovi} taipgi la
bai gražiai pavyko. Pirmą 
vakarą buvo vaidinama 
’’Švarkas ir Milinė”, triveik 
smis operetiškas perstatymas 
su dainoms ir orkestru, vaidi 
no šv. Cecilijos choras vado
vaujant muz. A. Stanšauskui, 
vaidinimas labai gražiai pa
vyko, vaidino šie asmenys:

Bliūdžius — K. Balčiūnas, 
Magdė, jo žmona, — M. Se- 
kevičiutė, jų duktė — O. Bu
blienė ; Petras, Jono sūnus — 
S. Pocius, Ona, jo žmona, — 
J. Verbienė, Juozas, jų sūnus

J. Ponelis, Antanas, Bliū- 
džiaus brolis — A. Ponelis, 
Jurgis, ūkininkas — J. Stan 
kus, Pranas, Jono Bliūdžiaus 
sūnus, advokatas — A. Ver
ba, Zosė, jo mylimoji -t- R. 
Jurkaitienė, Karolis — S. Po
cius, Zigmas — P. Kilda,

J. Račkus, Ka

minskas, kapitalistas — K.
’ ‘l

Tamušauskas, Jakūbas, tar
nas — J. Razanta. Kaimiečiai 
ir jaunimas, choras. Tai gra
žus vaidinimas. Choras apie 
60 daininikų, gražiai pasirodė 
vaidinime. Už gražų pasirody
mą, jau choras gavo pakvie
timą vaidinti kitose kolonijo
se, Elizabeth, N. J. ir Brook
lyn, N. Y.Valio jaunimas, ku 
ris netingi darbuotis.

Šiam vaidinimui didžiumą 
muzikos parašė muz. A. Stan- 
šauskas, taipgi ir orkestraci- 
ją. Garbė vaidyloms ir vedė
jui. '

Parapijos piknikas įvyko 
liepos 8 d., kur gražiai pavy
ko. Žmonių suvažiavo daug, 
pelno nemažai pasiliks, ma
tyti daug darbavosi geros 
širdies parapijonų.

Išvažiavimą į Ashbury 
Park rengia Šv. Cecilijos cho 
ras, sekmadienį, liepos 29 d. 
Bušai išeis nuo parapijos sa
lės 9 vai. ryto. Visi įsigykite 
iš anksto tikietus ir tą dieną 
nieko kito nerenkite, važiuo
kite su jaunimu visi prie jūrų 
pasimaudyti. J. Ponelis, Jr.

Pa+erson, N. J.
Piknikas.

Šv. Ražančiaus dr-jos pik
nikas rengiamas liepos 15 d., 
sekmadienį Siaurusevičiaus 
parke, ’’Village Barn” N. 
Haledon, N. J. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Piknikui vieta puiki. Dide
lė salė šokiams. Gera muzika. 
Programa įvairi ir įdomi. 
Kviečiame atsilankyt.

Sutuoktuvės.
Liepos 4 d. šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje susi
tuokė Raymond Van Doome 
su Logarda Staniulyte.

Liepos 8 d. Juazapas Nor
kūnas ir Teofilė Puciūtė.

Linkime, jaunavedžiams di 
džiausios laimės!

Serga
Šv. Kazimitro parapijos na 

rėš Mrs. Žiūrienė ir Mrs. Jo- 
kubavičienė serga. Pirmoji 
guli šv. Juozapo ligoninėje, 
antroji namuose.

Linkime kuogreičiausiai pa 
sveikti.

Važiuojant Į Rocky Point, 
ar kur kitur — sustokite prie

HIGHLAND TERRACE 
GARDEN

Pas J. P. Bubnį, kuris už
laiko modernišką valgyklą, 
Beer Garden, prie Jericho 
Turnpike kelio, arti Green
lawn Road, Huntington, L. I. 
Čia viskas skanu ir pigu.

Tel. Huntington 2941—M.

MAMARONECK, N. Y.

A. A. Beecrost, buvęs Exi- 
bitors’ Herald redaktorius, 
išplaukė laiveliu jūron, kur 
buvo ir daugiau laivelių, atsi
stojo laivelyj, šovė į orą, kad 
patraukti kitų žmonių domę 
ir kada visi sužiuro, paleido 
kulką sau į krūtinę.

PADORUMO LEGIONAS
(Decency Legion)

< i.. » M

Amerikoje šiomis dienomis 
visu frontu eina katalikų ir 
jiems užjaučiančių kova prieš 
nepadorius krutamuosius pa
veikslus ir taipgi prieš visus 
nepadorius raštus. Pasekmės 
to viso trumpai:

1. Hollywood (Filmų kara
lystė) plakatai visur kalami, 
kad nauja era (suprask lai
kai) atėjo filmininkams ir 
daug rašti} neskaityta arba 
net atmesta dėlei to naujo pa 
dorumo legiono.

2) Katalikų vyskupų Cinn- 
cinnati mieste susirinkimas 
parodė, kad jie tikrai teisin
gai ir bešališkai tai visą veda. 
Svarbiausia, kad patys filmi- 
ninkai, be kitų įsibrovimo 
susiprastų ir susitvarkytų. 
Vyskupai nusitatė, kad joks 
laikinas pasitaisymas nebus 
pakenčiamas.

3) Will Hayes (filmų kara
lius) skubinas vykti į susirin
kimą tą programą kuogrei
čiausiai įvykdyti.

4) Praktiškos pasekmės bu 
vo tokios, kad dėl pradėjimo 
veikti šios Padorumo organi
zacijos, filmų mylinčių ir už
jaučiančių skaičius nupuolė 
nuo 60,000,000 iki 15,000,000 
ypatingai tose vitose, kur la
biausiai buvo skelbiama bei 
veikiama sulig naujojo pado
rumo legiono nurodymų.

5) Philadelphijoj visi žmo
nės, ypač protestantai ir žy
dai, į kuriuos tuo reikalu 
kreipėsi Jo Eminencija Kar
dinolas Dougherty, labai tei
giamai atsiliepė ir blogas fil’ 
mas veda prie bankroto.

6) Brooklyno ir Naujorko 
miestas rengiasi eiti tai Pa
dorumo Programo organizaci
jai į pagalbą.

7) Visa spauda džiaugiasi ir 
sveikina Padoruino Legioną, 
kaipo senai reikalingą organi
zaciją. Nes filmų karaliai tie 
siog žudė dorą ir tvarką savo 
filmomis, kas vedė visą šalį 
į liūdną ateitį.

Reikėtų, Had kas susirūpin
tų ir Amerikos mokyklų, ypač 
žemesniųjų, auklėjimo siste
mos sutvarkymu, nes tai yra 
antras šalį į pražūtį vedąs 
kelias.
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VIETOS
i 

o
LANKĖSI

Vykdami iš Studentų ir 
profesionalų seimo, kuris įvy
ko liepos 2—3 d. Marianapo- 
lio Kolegijoj, A. L. R. K. Stu 
dentų ir Profesionalų pirmi
ninkas Jonas Oelkys Morkū
nas ir Petras J. Devonis abu 
iš Rochester, N. Y., užsuko 
apžiūrėt Brooklyno, aplankyt 
pažystamų, lankėsi ’’Ameri
kos” Redakcijoj.

■ Jie ypatingai džiaugėsi, kad 
šių metų seimas pavyko šim
tu nuošimčių.

DeKO jame

Lietuvių Dienos Rengimo. 
Komitetas širdingai dėkoja 
visiems darbuotojams, kurie 
vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie Lietuvių Dienos pasiseki 
mo bei jos surengimo.

Didelis dėkui vietos kuni
gams — klebonas: kun. J. 
Balkūnui, kun. N. Pakalniui, 
kun. K. Pauloniui ir kun. Le- 
kėšiui ir kun. S. Remeikai už 
garsinimą ir parėmimą Lie- 
t u viii Dienos.

Ypatingai dėkojame kun.
J. Balkūnui, kuris be tokio 
didelio pasidarbavimo Lietu
vių Dienai ir pamaldų metu 
padarytą rinkliavą, atidavė 
rengimo komitetui — ’’Ame
rikai”.

I

Nuoširdžiai dėkojame ger
biamiems chorvedžiams, ypač
J. Jankui ir p. Dulkei, taipgi 
p. P. Sakui ir p. J. F. Tamo
šaičiui, už choni prirengimą 
Lietuvių Dienos programai. 
Taipgi dėkojame ir visiems 
dalyvavusiems chorams.

Daug pasidarbavo ir užtai 
dėkojame visiems tvarkda
riams : V. Zaukui, V. Žeman- 
tauskui, K. Baltrušaičiui, p. 
Stagniūnui, V. Vitkui, K. Mą 
saiciui, K. Dumbliui, I. Ka
džiui, p: Unguraičiui, p. Juš
kai, V. Mikoliūnui. • P. Mila- 
šauskui, p. Kurmiui, p. Viz
barui, P. Lukui’, J. Dumčiui, 
V. Žalnieraičiui, J. Dailidai, 
p. Jociui, p. Kalėdai ir Ka
šėtai. Taipgi moterims, parda 
vinėjusioms išanksto tikėtus: 
M. Brangąitienei, p. Radzevi
čienei, p. Petrulienei, p. Kivy- 
tienei, p. Pažereckienei, p. K. 
Baltrušaičiui, Pr. Kiziui, O. 
Tuskaitei, p. V. Daubarui,
K. Kuzmickui, J. Titeniui, 
V. Vitkui, p. Žemeckienei ir 
p. Dumblienei.

Yptingai dėkojame mote
rims, pardavinėjusioms vėlia- 
vukes Lietuvių Dienoje: p.

ŽINIOS
PankeviČienei, p. R. Nedzin- 
skienei ir p. Petrulienei.

Taipgi didelis dėkų visiems 
atsilankiusiems, kurie tuom 

• parėmėte mūsų pastangas ir 
padėjote suruošti didžiausią 
ikišiol buvusią Lietuvių Die
ną.

L. D. Renigmo Komiteto 
Sekretorius.

DARIAUS—GIRĖNO FON
DO SUSIRINKIMAS

Liepos 10 d. kun. Pakalnio 
parap. salėj įvyko D. G. F. 
susirinkimas Buvo aptarta į- 
vairūs reikalai, lakūno F. 
Vaitkaus išleistuvių į Lietu
vą surengimas ir k.

Kitas svarbus dalykas ap
tarta, . tai Dariaus—Girėno 
žuvimo sukaktuvių paminėji
mas liepos 15;—17 d. Kadangi 
dėl seimų ir kitų svarbių 
priežasčių šis posėdis įvyko 
suvėluotai, tai Dariaus—Gi
rėno Fondas dėlto buvo kiek 
atsilikęs, bet dabar imasi dar 
bo, kad paminėjimas pavyk
tų. Nutarta liepos 15 d. skai 
tlingai dalyvauti Floyd Ben
nett aerodrome paminėjime, 
taipgi radio programoj, pa
maldose ir liepos 17 d. vaka
rinėj programoj, kuri įvyks 
Apreišk. Pan. Šv. parapijos 
salėj 8 vai. vakare. Tuo rei
kalu rūpintis pavesta valdy
bai.

Dovanos.
Susirinkimui parskaitytas 

laiškas iš Gerb. Lietuvos Kon 
šulo P. Žadeikio, su kuriuo 
jis prisiuntė savo asmeninę 
dovaną $25. Dariaus-*—Girė-1 
no Fondui. Už dovaną Fondas 
nuoširdžiai dėkoja p. Konsu
lui. Rep.

ATSIIMKITE

Kas turite iš anksto pirkto 
tiketėlio numerį 1001, esate 
laimėję rankinį laikrodėlį, 
prašome kreiptis į ’’Ameri
kos” redakciją ir jį atsiimti.

Prašome taipgi atsiimti kai 
kurie ir sporto dovanas, ku
rie tą dieną nespėjote atsiim
ti. '

DĖKOJAME

Jonui Dumčiui už Lietuvių 
Dienos garsinimą orbangemis 
iš stoties WMBQ pirmadienių 
vakarais.

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad remk 
„Ameriką” lietuvi.

DARIAUS — GIRĖNO PA
GERBIMO IŠKILMĖS

Liepos 15 d. 
I

Žmonės su automobiliais, 
papuoštais Lietuvos ir Ame
rikos vėliavomis, kviečiami 
susirinkti prie Havemeyer ir 
No. 5th Sts., Brooklyn, tarpe 
2:30 ir 3 vai. pp. Lygiai 3 va
landą automobiliii vora, su po 
licijos palydovu, išvyks į 
Floyd Bennett Field.

Žmonės be automobilių gali 
aerodromą pasiekti šiais ke
liais: a) Flatbush Ave. IRT. 
ligi paskutinės stoties, ten pa 
imti Flatbush Ave. gatvekarį 
ligi Avė U, ten imti aerodro
mo autobusą, b) Brighton 
Beach BMT. ligi Avė. U, ten 
imti Flatbush Ave. autobusą, 
ir ten gauti aerodromo auto
busą. c) Flatbush Ave. gat- 
vekariais iki Avė. U, ten aero
dromo autobusas.

Iškilmės prasidės lygiai 4 
vai. pp. Žmonės užims vietas 
stadione, prie runway. Vietas 
nurodys policija ir leg. V. Ka
minskas. Karo kapelionas (re- 
gul. armijos) sukalbės maldą, 
16-to pėstininkų pulko, Ame
rican Legion ir'V. F. W. sar
gybos iššaus tris salvas oran, 
trimitas ’’taps” ir tuo kariš
kas pagerbimas bus baigtas. 
Po to seks 3 kalbos ir Aero- 
Sekcijos įsteigimas: bus pa
skelbtos po 25 dol. ar daugiau 
aukavusių pavardės ir avia
cijos mokinių pavardės (jau 
yra 8 jaunuoliai). Jei lietus 
lytų, iškilmės įvyks angare 
Nr/ 7.

(

Liepos 16 d.
Radio paskaitos iš stoties 

WMBQ, 1500 kiloc.: 9 :30 ligi 
10:30 ir 10:45 ligi 11 vai. ry
to (p. V. Matusevičiaus vado
vaujama) ; 7 :30 ligi 7:45 vai. 
vakare (p. J. Dumčiaus vado
vaujama). Be to, p. V. Matu
sevičius pavedė komisijai vi
sas savo programas liepos 10 
ligi 17 d. imtinai. Liepos 12 d. 
8 ligi 9 vai. vak. bus kelios pa 
skaitos. Apie programą iš 
WNYC visuomenė teiksis sek
ti pranešimus iš WMBQ.

Liepos 17 d.

9:30 — 11 vai. ryto su 15 
min. petrauka) radio progra
ma iš WMBQ, paaukauta p. 
J. Ginkaus, J. Tarno ir J. Va
laičio. Kalbės žymūs kalbėto
jai. b) 11 vai. ryto pamaldos 
Apreiškimo Pan. Šv. bažnyčio 

I je, No. 5th St. Pamokslą sa
kys kun. J. Balkūnas. c) 8 vai 
vakare civilės iškilmės Aprei
škimo parapijos salėje, vado
vaujant p. V. Vyšnias

Kalbės apie 6 skridimo 
stambus rėmėjai, dalyvaus 
vietos parapijos choras, vado
vaujant muz. J. Jankui.

Visi lietuviai veteranai, tu 
rintieji uniformas, kviečiami 
atvykti į aerodromą, bažny
čią ir salę uniformuoti, rapor 
tuojant p. V. Kaminskui. Ae
rodrome ir bažnyčioje be A.
L. L. Dariaus Girėno Posto 
narių dalyvaus dar 16-to pė 
stininkų pulko sargyba iš 10 
vyrų (veik visi lietuviai), 
165 pėst. pulko sargyba, da
linai iš American Legion, Ve- 
terans of Foreign Wars, ukra 
inų Černomorska Sič ir mary 
nu lakūnai. 

• A • / • _

Vėli vėlių automobilams ga
lima įsigyti pas K. Vilniškį, 
423 Grand St., Brooklyn, te
lefonas STagg 2-2,133.

Visi lietuviai liepos 17 d. 
kviečiami namus papuošti A- 
merikos (nuleidus iki pusiau 
stiebo) ir Lietuvos (su juo
dais kaspinais) vėliavomis.

Kapit. St. Dariau ir Įeit. St. 
Girėno draugai lakūnai žadė
jo skraidyti ore iškilmių me
tu. Great Neck, L. I. lietuviii 
delegacija į aerodromą as- 
skris lėktuvu.

Am. Liet. Legiono Dariui- 
Girėnui Pagerbti Komisija.

EKSTRA — EKSTRA!
New Yorko Miestas teikėsi 

paaukoti savo stoties WNYC 
(810 kiloc.) radio - pusva
landį Liepos 17 d. 5:15 — 5:45 
vai. vakare.

IŠVAŽIAVIMAS
Didž. New Yorko Fed. Aps

krities išvažiavimas į Forest 
parką įvyks liepos 30 d.. Visi 
tad tai dienai jau ruoškimės.

VALYS NEW YORKO 
TEATRUS

New Yorko visi} tikybų d va 
aiškiai jungiasi kovoti ne tik 
nepadorias filmas, bet ir dra
mos teatrus ir šokių sales. 
Žodžiu, norima valyti visas 
pasilinksminimo įstaigas. 
New Yorkas, kaipo didmiestis 

, turi visokių nešvarių lindy
nių, ypač teatrų. Padorumo 
legijonas organizuojasi boiko
tuoti tūps teatrus ir šokių sa
les. Iniciatyva paėmė Šv. Pa
triko klebonas pralotas My
kolas J. Lavelle. Prie jo pri
sideda kun. Jos. A. McCaffe- 
ry, protestonų pastorius Dr. 
Walter M. Howlett, atstovau 
jas jų Bažnyčių Federaciją, 
taipgi žydi} atstovas rabinas 
Dr. Sidney E. Goldtsein. Šv. 
Tėvas užgyrė Amerikos kata
likų pastangas ir ragina ne
nuilstamai kovoti .nepadoru
mą.

VYSKUPAS MOLLOY PAS 
POPIEŽIŲ

Liepos 3 d. Šv. Tėvas au- 
diencijon priėmė Brooklyno 
vyskupą J. E. Thomas E. Mol
loy. Vyskupas dabar Romoje 
atlikti Ad Limina ir pranešti 
šv. Tėvui vyskupijos stovį. 
Popiežius pasidžiaugė vysku
pijos pažanga ir laimina visus 
tikinčiuosius ir dvasiškiją.

TŪKSTANČIAI PRAŠO 
PASKOLOS

’ 28,800 ligi šiol ’ kreipėsi į 
vyriausybę paskolos del namų 
taisymo. Home Owners Loan 
Act paskyhė 3 šimtus milionų 
dolerių namų savininkams, 
kurie kitur negali gauti pa
skolos pataisymams. Jau išda
linta 55 milionai dolerių.. Na
mų savininkai gali kreiptis 
dėl šių paskolų į savo distri- 
ktų raštines. Lietuviai, nau
dokitės lengvatomis, kuriems 
reikalinga.

DAINUOS PER RADIO

Dariaus—Girėno mirties su 
kakčiai paminėti New Yorko 
miestas nemokamai davė Lie
tuvių Legijonui radio stotį 
WNYC (810 klc.) dėl 17 d. 
liepos nuo 5:15 iki 5:45 vai. 
vakare. Programai jau bai
giama sutvarkyti. Pasižadėjo 
dainuoti p. A. Banys, žino
mas dainininkas.

Rūpinamasi sudaryti gerą 
programą. Lietuviai pasiklan 
sykite.

PASILINKSMINIMAS
Visi Lietuvių Dienos prog

ramą pildę chorų vedėjai, ren
gimo komitetas ir chorai, žo
džiu, kuriems aukščiau išreik 
šta rengimo valdybos padėka, 
šį pėnktadienį liepos 13 d. 8 
vai. vak. turės pasilinksmini 
mą Klaščiaus salėj, Maspethe.

— Newyorkieciai, kurie rū
pinasi įvesti New Yorko val
stybėje darbo apdraudą, tvir
tina, kad ateinančiais metais. 
New Yorko valstybėje..darbo , 
apdraudos įstatymas bus į- 
vestas.

» < '*

Pirmadienį New Yorke kon 
greso - komisija pradėjo tyri
nėjimą vokiečių nacių veikimą 
New Yorke. Spėjama, kad ku 
riems Vokietijos valdinin
kams bus karšta.

— New Yorko policininkai 
sumušė vieną žmogų, kuris 
juos apskundė teismui. Teis 
mas policininkus nubaus.

— Sing Sing sunkiųjų dar 
bų kalėjime yra perdaug ka 
linių. Dėl to 100 jų išgabeno 
į kitą New Yorko kalėjimą.
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MASPETH, N. Y. KARALIENĖS ANGELŲ 
PAR. CHORAS

RENGIA VAKARIENĘ

Atsidarė Mokykla
Vasarinė lietuvių kalbos 

mokykla atsidarė. .Lanko 80 
mokinių. Mokina dvi vienuo
lės pranciškietės lietuvaitės. 
Pamokos būna pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais 9—12 vai. ryte. Mokyk
la bus tik 6 savaites.

Įspūdingos vestuvės
Liepos 7 d. susituokė At

simainymo bažnyčioje p-lė 
Elena Aleksiūnaitė su James 
Gageris. Šliūbą davė pats jau 
nosios brolis kun. Juozas A- 
leksiūnas asistuojant kun. N. 
Pakalniui ir J. Balkūnui, pa
tarnaujant kun. J. Kartavi- 
čiui ir kun. J. Lencevičiui. 
Bažnyčia ir altorius buvo iš
puošti palmomis ir gėlėmis. 
Prie vargonų grojo ir giedojo 
ponia White su p-le Ona Kal
vaityte. Draugų ir pažįstamų 
prisirinko pilna bažnyčia. 
Šliūbas buvo su mišiomis. Po 
mišių įvyko pietūs Elks Club 
namuose, Elmhurst, L. I. At
silankė į 100 svečių. Po 
tų jaunavedžiai išvyko į 
nadą medaus mėnesiui.

Sekm. liepos 15, Choras tu
rės savo metinį išvažiavimą 
busais į Lake Hopatcong.

Tiktai gaila, kad Varg. 
Dulkės nebus.

Aplinkui chorą sukinėjasi 
kaž koks juodukas, kuris nori 
važiuoti kartu su choru, bet 
nemanau, kad juodukus mes 
priimsim.. Sako, kad jis yra 
Ignas Bujokas, (labai saulės 
nudegintas), bet aš netikėsiu, 
kol nepasirodys savo metrikų 
ir Dulkės patvirtinimo.

P-lė A. Pažereckaitė yra 
įsitaisiusi ’’Vandeninius Spar_ 
nūs” kuriuos mano naudoti 
ežere. Ji sako, kad gerai mo
ka plaukt su jais.

Jeigu šį sekmadienį lytų, 
tai išvažiavimas bus ateinan
tį sekmadienį. Bet tegul nely
ja! J. Avižoms.

NUTRENKĖ

m.

pie-
Ka-

Dideli Piknikai.
— Liepos 15 d., įvyks 

Petro ir Povylo draugijos iš 
Blissville piknikas parapijos 
naudai.

— Liepos 22 d. įvyks Ra- 
žančiaus draugijos piknikas 
parapijos naudai.

— Liepos 26 d. įvyks cho
ro šokiai parapijos darže pa-

■ rapijos naudai.

v sv.

Kazys Lubinskas, 15 
(69 Marcy Av., Brooklyne) 
prieš savaitę išvyko į Green
port, L. I. ant ūkio dirbti, 
kad galėtų savo mamytei pa
gelbėti keletu centų, sekma
dienį — liepos 8 d., lenkty
niaudamas su draugais, įbėgo 
į aukštos įtampos elektros 
stulpą. Nesuprasdamas pavo
jaus, palietė vielas ir buvo 
pritrenktas: krisdamas iš stul 
po susilaužė galvos kaulus ir 
tuojau mirė.

A. a. Kazys buvo tykus ir 
paklusnus jaunuolis, Apreiš
kimo Pan. Šv. bažnyčios Al
toriaus berniukas.

Moterų Są-gos 35 kp. rugp. 
(August) 12 d. rengia pager
bimo vakarienę savo klebonui 
kun. K. Pauloniui ir kun. A. 
Petrauskui.

Ši vakarienė bus gera pro
ga draugijai ir visiems para
pijiečiams arčiau susipažinti 
su mūsų dvasios vadais, kurie 
padės mums vieningai darbuo 
tis ir veikti naudingą darbą.

—o—
C. Brooklyno Mot. Są-gos 

35 kp. rengia išvažiavimą į 
Forest Parką. Jau ir leidimas 
tam tikslui gautas. Visos s- 

gietės ruošiasi. Tai bus veinas 
puikiųjų išvažiavimų kuris į- 
vyks rugpiūčio 19 d.

— Mūsų kuopos narės jau 
daug kurios išsirašė laikraštį 
’’Ameriką” ir jį pamilo, nes 
jame yra daug ir įdomių vie
tos ir apylinkės žinių.

— Mūsų kuopa yra ir Tėvų 
Marijonų kolegijos rėmėja. Į 
kuopą pareina ’’Laivelis”.

Korespondentė.

stoties WMBQ lietuvių

Tel.: STagg 2-2306 =

PALOCIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVĖ =

GERIAUSIOS RŪŠIES |
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate .--S 

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

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

iiiiiiBiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

NOTARY PUBLICTel. STagg 2—0788

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Atsimainymo Viešp. parapi 
jos choras liepos 2 d. antrą 
kartą dainavo per radio iš 
stoties WMBQ p. Dumčiaus 
programoj.

Liepos 4, Penktoj Lietuvių 
Dienoj, mūsų choras dalyva
vo ir pasirodė puikiai. Nors 
mūsų choras jauniausias ir 
mažiausias Brooklyne, bet jis 
buvo rimtu konkurentu kai 
kuriems pagarsėjusiems cho 
rams. Reikia tikėtis, kad ki
tais metais mes tikrai pasi- 
džiaugime savaisiais. Laiky
kitės Brooklyniečiai.

Liepos 21 d. choras rengia 
”Po Mėnulio šviesa Valcių- 
Balių” parapijas daržo, Ma- 
spethe. Pelnas skiriamas dėl 
naujos bažnyčios. Iržanga 
25c. Parapijos darže padarėm 
šokiams naują platformę. Pa 
geidaujama, kad visi išbandy

GRĮŽO PATENKINTI

Lietuvių Meto Teatro išva
žiavimas į Bear Mountain į- 
vykęs sekmadienį liepos 8 d., 
nežiūrint lietingo ryto pasi
sekė. Visi važiavusieji turėjo 
gerą laiką. Pilni įspūdžių grį
žo atgal. E. B.

Pradedant liepos 21 d., kas 
antrą šeštadienį vakarais tu
rėsime šokius. Meldžiam se
nus ir jaunus iš apylinkės 
skaitlingai dalyvauti.

Iš 
programos būna kas rytas 10 
vai. V. Matusevičiaus ir 10:30 
J. Tarno. Šeštadienių rytais 
10:00 Lietuvių Anglių kompa
nijos ir 10:30 Juozo Ginkaus.

Pirmad. vakarais 7:25 iš tps 
pat stoties Jono Dumčiaus 
programa.

Penktadieniais 7 vai. vak. 
J. Tarnas duodama programa.

Trečiand. vak. 7:00 iš sto
ties* WHOM (Jersey City) J. 
Valaičio radio programa.

Pigiai ir puikiai atlieku Sto
rų frontų taisymą, namų sta 
tybą ir visus cabinet darbus.

K. BALTRUŠAITIS
168 Hemlock St., 
Brooklyn, N. Y.

Phone APplegate 7-9309

(IŠKABOS)

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc

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

EVERGREEN 8-9770

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

GRABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

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

JOSEPH GARSZVA 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS , 

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-8593

D. L. K. VYTAUTO ORKESTRĄ
Groja Vestuvėms ir įvairiems parengimams lie

tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Allen-Avižonio

190 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgšti turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti j kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903

I elephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

I :*tuviai v ra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
ra i įeruvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir j kitus miestus.
68 Sd. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.



8

APREIŠKIMO PARAPIJA

Šv. Ražančiaus dr-ja turėjo' 
mėnesinį susirinkimą liepos 2 
d. Į susirinkimą atsilankė ger
biamas klebonas kum Pakal
nis ir kun. Kartavičius. Gerb. 
klebonas sveikino visą drau
giją ir įvertino jos darbus, 
labiausiai kreipė domės į uo
lią ir nenuilstančią darbinin
kę pirmin. Stagniūnienę, taip 
pat paskyrė dvasios vadą 
kun. Kartavičių.

Gerb. dvasios vadas kun. 
Kartavičius tarėsi draugijos 
veikimo reikalais. Nutarta tu 
rėt išvažiavimą į Emityville. 
Komisijon išrinkta kun. Kar- 
tavičus, ^tagniūnienė ir Žal- 
nieraitienė. Numatyta turėt 
margumynų vakarą spalių mė
nesyj, kurio pelnas bus ski
riamas parapijai.

Susirinkimas baigtas mal
da. M. K.

, IŠVAŽIAVIMAS.

Apreišk. Šv. Pan. par. Ra- 
žančiaus dr-ja rengia išvažia
vimą busais į Jones Beach

- liepos 25 d. — trečiadienį.’Bu 
sai išeis nuo bažnyčios po 8 
vai. mišių. Išvažiavimas ren 
giamas sesutėms dominiko- 
nėms. Kas norėtų kartu va
žiuoti, malonėkite užsiregis
truoti iš anksto pas p. Stag
niūnienę, klebonijoje ir pas 
ražančines.

TEATRAS
Rudeniop Aprešk. Par. Ra

žančiaus dr-ja nutarė staty
ti scenoj ’’Atgailą” ir kokią 
nors komediją. Baliaus — te
atro pelnas skiriamas alto
riaus pagražinimui ir atnauji
nimui. <»

Veikalą pasižadėjo suvai
dinti parapijos Vyčių 41 kuo
pa. Vėliau pranešime smulk
menas. Rap,

LAIMĖJO KONTESTĄ

Lietuvių Dienoje Liepos 4 
d. mūsų parapija laimėjo pa- 
rapijonų kontestą, kaipo dau
giausiai dalyvavę parengime 
su tikietėliais — 284 žmonės. 
Užtai rengimo komitetas davė 
dovaną bačkutę alaus, kurią 
visi gėrė ir džiaugėsi kun. kle
bono N. Pakalnio geru garsi
nimu. Tik gaila, kad jis buvo 
jau į namus išvažiavęs ir kar 
tu negalėjo naudotis dovano
mis.

Antrą vietą laimėjo Mas- 
pethas, kun. J. Balkūno para
pija, jų buvo kiek mažiau su 
kontesto tikietėliais, rodos 
220 (218 Red.).

Lietuvių Diena buvome vi
si labai patenkinti, ypač kai 

ant galo gavome alučiu atsive 
dinti. Taipgi buvo malonu gra 
žiai pasirodant mūsų jaunimą 
—chorą. Laukisme kitos Lie
tuvių Dienos. Buvusi.

MIRĖ

Vincas Žemantauskas, 60 
metų, senas, Brooklyno- gy 
ventojas, mirė liepos 8 d. Mar
cy ligoninėj Utica, N. Y. Buvo 
laidotas 12 d. liepos 9 vai. ry
te Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėms rūpinasi gra- 
borius J. LeVanda-Levandau 
skas. , j* '

------------- t ■» < ■■ ' 
ŠV. MIŠIOS UŽ DARIŲ—

GIRĖNĄ

Šeštadienį, liepos 14 d. Ap
reiškimo Pan. Šv. bažnyčioje 
laikomos šv. Mišios už Darių- 
Girėną, kurias užprašė Litua- 
nica Klubas. Lietuviai kvie
čiami tą dieną atsilankyti į 
pamaldas, kurias laikys kun. 
N. Pakalnis.

D.-G. Lituanica Klubas.

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką”

Ant žemės, Ore, Jūrose 20-to amžiaus KARAS !

PRIVATIŠKA SLAUGE - NURSE
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos 
griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai 
aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ja premija Amerikoje 
apdovanotoje karo apysakoje.

’’DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai.

Kaina tik $1,35 su persiuntimu. Galit gauti prisiuntė piniginę 
perlaidą (Money Order):

P. Jurgėla, 7127 So. Francisco Ave., Chicago, Ill. 
Arba tiesiog:

’’AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Į CLINTON PARKAS I
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir tiso kiemai •JJ.
5 parengimams. Nepoilgo bus įrengta karosėlis, sūpuoklės,E 
= arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
E šia vieta Brooklyn© — Maspethe. , E
E Jonas Klasčius, Sav. E
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiu

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

^mUUJ|UHHU)HIHIIHHIHUHW>limiHm»'lllHHHIHIIl ..............linini ll>l«llililllllllll<HIIMHIHHUIHII«HIUHmi

ę GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

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

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

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nūosa- '.

i vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. I
................................................................................................................................................................................................................................................................................................iiiiinii.............. iiitiit

’’AMERIKA”

PRANEŠU

Savo Pacientams,
a:

Kad laike liepos (July) ir 
rugpiūčio (August) mėnesių 
mano ofisas bus atdaras penk
tadieniais (pėtnyčiomis), o už
darytas šeštadieniais ir sek
madieniais.

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. Tel: STagg 2-9105

VESTUVININKAI 
TEMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
per Gegužės ir Birželio 
mėnesius, gaus visą tuzi
ną vestuvės paveikslų už 
pusę tuzino kainos. Bū
tent: Užsimokėję už pu
sę tuzino gausit visą tu
ziną paveikslų.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65-23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet ka
pines.

Tel.: JUniper 5-0259

Liepos 13 d, 1934 m.

Phone E Vergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street. Brooklyn. N. Y. 

Valandos:
I iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

Eina į namus

Patarnauja įvairiems ligoniams 
Patarimus duoda veltui

A. GARBALIAUSKA
164 BEDFORD AVE.. 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9576

E Tel.: BRyant 9-7763 E

I CLEMENT VOKETAITIS . I
= LIETUVIS ADVOKATAS š

| 113 W. 42nd Str., New York City |
EliilItlIlHHilIllilIlIlilIlilHIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIilIlIlIlHIIHUIIIIIIIIIIIIIilIlIlir

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS 
—: G r a b o r i u s :—

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams j
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. j

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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


	1934-07-13-AMERIKA

