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— Paneigę religiją, Rusijos 
komisarai paneigė ir visas 
moralybės dogmas. Nekalbant 
apie sugriuvusį šeimyninį gy 
venimą, ten buvo viešai pro- 
poguojamas nudizmas — ben 
dras maudimasis be jokių kū
no dalių priedangų. Tas dar 
pagilino Sov. Rusijos gyven
tojų moralį supuvimą. Bet da
bar komisarai pajuto, kad 
visos — antireliginės ir anti 
moralinės pripagandos Rusiją 
veda į pražūtį. Taigi Liepos 
15 d. pranešimu iš Maskvos, 
Sov. valdžia atšaukia ikišiol 
praktikuotą nudizmą ir ver
čia abiejų lyčių piliečiams 
bendrose maudynėse vartoti 
kūno dalių priedangtes. Tur
būt nepoilgo ir religijos per
sekiojimas ir kolhozai bus at 
šaukti.

— Tarptautinė politinė pa
dėtis niaukiasi. Mussolini pa
siryžęs Italijos žmonių per
tekliui surasti vietos Afrikoj, 
užkariaujant Abisiniją. Bet 
kitos šalys stoja Abisinijai į 
talką. Į Ameriką atvyko Abi
sinijos karaliaus artima gimi
naitė ’’studijuot i muzikos”. 
Bet vos jai pasirodžius New 
Yorke, paskelbta, kad Etio
pijos gelbėjimui nuo Italijos 
yra renkamos aukos ir orga
nizuojami savanoriai. Ameri
koj susidarė Ethiopijos drau
gų, kurie rūpinasi peticija 
prašančia prez. Rooseveltą 
užtarti Abisiniją, pritaikant 
Kellogo — Briando taikos pa
ktą. Anglijoj taipgi varoma 
kompanija už Abisiniją, kaip 
ir Vokietijoj. Gi Franci ja pri 
taria Italijos žygiams Afri
koj. Taigi didžiosios valsty
bės ruošiasi rytojui, kurio 
tekanti saulė gali maudytis 
kraujo ežere.

— ’’Darbo armija rikiuoja
si” — sako pradėjęs eiti dvi
savaitinis Liet. Kat. jaunimo 
laikraštis ’’Darbo Jaunimas” 
kuris dar pirmą kartą pateko 
man į rankas. Laikraštukas 
nedidelio formato, 8 pusi, bet 
įdomus ir labai gyvas. Svei
kintinas Lietuvos darbo jau
nimo užsimojimas organizuo
tis į krūvą ir bendrai gvil
denti savo reikalus, leidžiant 
net savo reikalams laikraštį. 
Pasisekimo!

— Liepos 17 Vietos Da
riaus—Girėno Fondo pastan
gomis įvyko gedulingos pa
maldos Apreiškimo Parap. ba 
žnyčioj už žuvusius mūsų 
transatlantinius lakūnus Da
rių—Girėną. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė bažnyčia. Giedo-

PABALTE susitarė

Lietuvos politikos laimėjimas

Ryga, Liepos 15.— Lietuva, 
Latvija ir Estija nutarė pa
sirašyti tarpusavio saugumo 
paktą su Sov. Rusija. Jis bus 
pasirašytas tokiais pamatais, 
kaip Franci jos ir Čekoslova
kijos su Sov. Rusija. Šis Pa
baltos sprendimas padarytas 
uždaroj Latvijos diplomati
nių atstovų konferencijoj, 
kurioj dalyvavo 13 žymių vy
rų. Šis Pabaltos žygis sudarė 
didelį smūgį Lenkijos — Vo
kietijos politikai, kurios taip 
stropiai ardė Pabaltos susita
rimą. Šis Pabaltos žygis skai
tomas Lietuvos politikos di
džiausiu laimėjimu.
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NUMATOMAS RASIŲ 
KARAS

New York. — Ethiopijos 
karaliaus artima giminaitė, 
princesė Rosary Heshia Ta- 
maya, pareiškia, kad Itali
jos karas su Ethiopija gali 
sukelti rasių karą. Ji tvirtina, 
kad už Ethiopija stosią Mo- 
rroco, Egiptas, Turkija, Ja- 

I ponija ir Sudanas. Princesė 
išveda, kad baltosios rasės 
užsipuolimai ir žeminimai 
spalvuotos rasės, gali jas (juo 
dąją ir geltonąja) sujungt į 
bendrą frontą ir pradėt žiau
rų karą.

PAVELDĖJO MILIŪ
NUS

Neturtingas New Yorko 
žydelis, kalvis, 7 vaikų tėvas, 
Abraham Star, 59 m. gavo 
neįtikėtiną pranešimą, kad 
jis yra milionų paveldėtoju, 
kurie jam tenka mirus dėdei 
Harry Lozak Pietų Afrikoj. 
Lozak išvykęs Afrikon iš Bia
lystok (Balstogės)) prieš 20 
metų ir ten vertėsi brangiųjų 
akmenų prekyba. Mirdamas 
paliko apie $16,000,000, kurių 
dalis, mažiausia $2,666,000 
tenka lietuviškam žydeliui. 
Starui.

— Liepos 14 d. Kaune ir 
Maskvoj buvo iškilmingai pa 
minėta 15-kos metų abiejų 
valstybių draugingumo suka
ktis. Min. Tūbelis per iškel
tus pietus pareiškė, kad tarp 
Lietuvos ir Rusijos draugin
gumas yra tradicinis. Gi Mas
kvoj per tokius pat pietus 
Litvinovas pareiškė, kad Lie
tuva yra priešakinė sargyba 
Rytinės Europos taikai.

SHUSHNIGG PASI
LIEKA KANCLERIU

Sužeistas neišaiškintoj au
to katastrofoj Austrijos kan
cleris Shushnigg parvežtas 
traukiniu į Vieną iš sužeidi
mo vietos — Lintz. Su juo 
parvežta ir žmonos lavonas, 
o sūnus paliktas ligoninėj. 
Kanclerio dvasinis patarėjas 
Mons. Matzingeris pareiškė, 
kad X—spinduliai parodė, 
jog nėra pavojingų kanclerio 
sužalojimų ir Shushniggas 
pasiliks kanclerio vietoj. 
Starhembergas užims vietą 
kanclerio kol Shushniggas pa 
sveiks. Mons. Metzingeris vi
są laiką saugo kanclerį.

BAISŪS POTVINIAI 
KINIJOJ

Shanghai, Liepos 17. — 
Apskaičiuota, kad Kinijos 
gražiausioj dalyj vadinamoj 
’’Rojaus Vartuose”, potvi- 
niuose žuvę apie 100,000 žmo 
nių. Upės Yangtze vanduo 
išsiliejo, apsemdamas visą 
Hupeh provinciją, ją sunai
kindamas. Smarkiai nukentė
jo ir kitos provincijos. Visur 
pilna prigėrusių lavonų, ku
rie nespėjama palaidoti. Bi
joma apkrečiami! ligų epide
mijų, kurios Kinijoj labai iš
siplečia po tokių nelaimių.

jo apylinkės vargonininkai. 
Graudų pamokslą pasakė ku
nigas Drazdys. Dariaus-Girė
no žygis ir jų tragedija gi
liai yra palietusi mūs tautos 
jausmus.

—Įnešus 10,000 litų užsta
tą, V. K. Račkauskas iš ka
lėjimo paleistas, kol jo ape
liacija Apeliacijos rūmuose 
bus apsvarstyta.

KENČIA MEKSIKOS 
KATALIKAI

Meksikos vyriausybė per
sekioja ir žudo katalikus vi
sokiais būdais, sugalvodami 
ant jų provokacijas. Taip Ali- 
ko miestelyj Generolo Acos
ta įsakymu, suimtas 15 metų 
jaunuolis ir grasinamai mir
tim priverstas į kataliko pir
klio Dorado namus nunešti 
sprogstamos medžiagos. Pas
kui jį tuoj nuvyko kareivių 
būrys ir apsupęs pirklio na
mus padarė kratą. Dorado 
suimtas už ’’sprogstamos me 
džiagos laikymą”. Su juo su- 
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imta ir daugiau katalikų: da
ktaras, du kunigai ir žymes
ni veikėjai. Jie kaltinami 
sprogstamos medžiagos pir
kime iš Dorado. Visi suimtie
ji buvo kareivinėse kankina
mi ir sunkiai sužaloti paleis
ti. Tokių įvykių su katalikais 
Meksikoj būna dažnai, kai 
policija neranda nusikalstan
čių katalikų.

SAUGUMO PATAL
POS

Vienas Italijos mokslinin
kas be pertraukos dirba pro
jektus, kaip Italijos didmies
čių gyventojus apsaugojus 
nuo nuodingų dujų karo me
tu. Jis esąs sukonstravęs auk
štus, keliolikos ar keliasde
šimt aukštų bokštus, kurie 
savo kambarėliuose galės 
talpinti šimtus ir tūkstančius 
žmonių. Tie bokštai bus iš 
plieno šarvo, viduje su ce
mento siena ir bus atsparūs ne 
tik dujų įsisunkimui, bet ir 
bomboms. Jų bokštuose pasi
slėpsią visi miesto gyvento
jai, užpuolus priešo lėktu
vams. Matyt Italija tiki į bū
simą karą ir jam ruošiasi.

— Anglija, pagaliau, išlei-
do senai lauktus parėdymus 
lokaliam autoritetam, nuro
dant kaip reiktų įsirengt sau 
gias nuo dūjų patalpas. Bet 
pareiškia oficialiai, kad vy
riausybė nesiims tokių patai 
pų rengimo, nes njos būtų 
nepraktiškos ir perbrangiai 
apseitų”.

ATMtNKlf

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS

1935 M., METAI (Vol.) IH.

KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMAS

Įvyks rugpjūčio 20 d., Phi
ladelphia, Pa. Prasidės 9 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, 324 Wharton St., iš
kilmingomis šventomis mišio- 
mis, kurias atnašaus J. E. 
Vyskupas T. Matulionis.

Gyvename be galo audrin
gais laikais. Tikybinis ir tau
tinis indeferentizmas skatina 
mus sudaryti stipresnę, ga
lingesnę Kunigų Vienybę. 
Tad į šį seimą kviečiame ne 
vien narius, bet ir nepriklau 
sančius prie Kunigų Vieny
bės dvasiškius.

Gerb. kun. Emil. Paukštis 
yra paruošęs Seimui labai 
rimtą aktualiais 'klausimais 
paskaitą.

Posėdžiams numatyta vieta 
‘— Adelphia viešbuty j, tuoj 
po pamaldų.

Kun. J. Karalius, pirm.
Kun. Pr. M Juras, rašt.

ALRK. FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIŲ 

DĖMESIUI
4 -----------------------------

Šiomis dienomis Federaci
jos Tarybos nariai gauna ofi
cialius pakvietimus laiškais 
atvykti į Tarybos suvažiavi
mą, kuris bus š. m. liepos 30 
d., 10 vai. rytą, Apreiškimo 
parapijos salėj, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. •

Jei kurie iš Tarybos narių 
asmeniškai negalės suvažia
vime dalyvauti, į savo vietą 
galės įgalioti ką kitą, arba 
laišku suvo nusistatymą šių 
dienų visuomeniniais klausi
mais prisiųsti.

Po Tarybos suvažiavimo, 
įvyks lietuvių katalikų laik
raščių redaktorių pasitari
mas.

L. Šimutis,
ALRKF. Sekret.

— Amerikos Katalikai Ka
ro Veteranai pradėjo smarkią 
kompaniją prieš komunistus. 
Numatoma visam krašte ruo
šti masinius susirinkimus ir 
aiškinti komunistų daromas 
šunybes.
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DARIUS — GIRĖNAS
•Šią Savaitę sukako du metai nuo tų nerimo valandų ir 

■gilaus liūdesio dienų, kai Darius — Girėnas plieno paukščiu 
skrodė oro erdves virš vandenyno ir arti sienij tėvynės, ku
riai garbės laurus nešė, mirties buvo pakirsti.

Pavydo šmėkla, užtiesusi virš Soldino miško mirties tin
klą, pastojo kelią Dariaus—Girėno Lituanicai, bet nepasto
jo kelio jų atsiektai garbei, jų žygio dvasiai. Mūsų tauta, 
netekusi savo rinktųjų sūnų, raudojo ir aimanavo kaupda
ma savo dvasią dideliai atsiteisimo valandai, kol atsirado 
nauji Dariaus — Girėno idėjos vykintojai, kurie atkreipė 
į save susijaudinusios tautos dėmesį, Dariaus—Girėno did
vyrišką žygį pastumdami į užmirštį.

Liepos 17, kiekvienas doras lietuvis prisiminė Danų- 
Girėną, tuos taurius sūnus, kurie žuvo prieš du metu. Jų at
minčiai surengta atitinkami paminėjimai bažnyčiose ir sa
lėse. Bet anaiptol nevisi atidavėm pagarbą žuvusiems lakū
nams, kurių paliktą sūkį vartojame savo lietuviškumui sti
printi, savyje pasišventimui sužadinti. Dabar, kada nuo 
tragingos Liepos 17, 1933 m. prabėgo 2 metai, kada Da
riaus—Girėno idėjos vykintojai neistengė baigti sėkmingo 
pirmojo velionhj žygio, lietuviška visuomenė vėl dūsauja, 
kartodama: Nieks geresnio pasišventimo neparodys, nieks 
geresniu lakūnu nepasirodys, kaip Darius — Girėnas, kurie 
paskutinį savo centą skridimui aukavo, kurie patys žygį su
manė, kurie su, palyginamai, menkos vertės lėktuvu pras
kynė erdvių kelią į tėvynę. Garbė, jiems, garbė mums juos 
turintiems. Jų savęs pamiršimas, jįj pasiaukojimas ir tau
rumas tebūna mums pavyzdžiu.

---------- o--------—
LENKAI, PILSUDSKIS IR VILNIUS

Mirus Lenkijos diktatoriui — Lietuvos bajorui Pilsud
skiui, Lenkija atsidūrė savotiškoj kulminacijoj. Vieni ap
svaigę mirusio maršalo gerbimu, net kalėjimuosna uždari
nėja ’^nepagerbusius” jo; kiti, prasikrapštę akis, mato ir 
atvirai pasako, kad Pilsudskis nėra Lenkijos žmonių idea
las. Pirmieji, paviršutiniai patriotai, turi racijos garbti žmo
gų, kuris nuo jaunystės dirbo Lenkijai, kovojo už jos lais
vę, daugel kartų nukentėdamas. Antrieji, gilesni patriotai, 
gerbtų Pilsudskį už jo nuopelnus Lenkijai, bet negali pamiršt 
fakto, kad jis buvo lietuvis — tautos išgama, kuris netik at
sižadėjo savo tėvynės, bet ją dar skriaudė. Jis kurį laiką tu
rėjo Lenikjjos vairą savo rankose, o vienok 'padarytos Lie
tuvai skriaudos neatitaisė ir kaimynių — lietuvių ir lenkų 
— tautų nesutaikino, nors tą galėjo padaryti be jokios skriau 
dos Lenkijai. Lietuva būtų gavus*, sapne sapnuojamą ir dai
noj dainuojamą Sostinę Vilnių, o Lenkija būtų gavusi at
kaklų, bet širdingą ir teisų draugą šiaurėje —- Lietuvą, ku
ris Lenkijai yra reikalingesnis už viską. Pats Pilsudskis bū
tų tapęs abiejų tautų gerbiamu sutaikintoju ir didelės prob
lemos išsprendėju. Taigi antrieji Lenkijos žmonės yra tei
singi tvirtindami, kad Pilsudskis negali būti garbinamas 
Lenkijos patriarchas, kaip kad norėtii paviršutinieji Lenki
jos patriotai, kurie sudaro daugumą dabartinėj vyriausybėj 
ir kurie savo prisirišimui prie buvusio diktatoriaus užakcen
tuoti, siūlo Vilnių pavadinti Pilsūda. Toks sumanymas sa
vyje slepia tipingas jo originatorių aspiracijas, kurios iš
duoda ir pačius originatorius. Tą klausimą palietęs Kmitas

’’Darbininke” rašo:
’’Indomu, kas būtų to sumanymo originatorius? Kad 

tai ne tikras lenkas, tai aišku. Tokia vardo konstrukcija 
svetima lenkų kalbai. Tikrasai lenkas ištars — Pilsudow, 
sulenkėjęs lietuvis — Pilsudowo ar Pilsudowka, tik rusas 
pasakys Pilsūda (kaip ’’posūda”). Lietuvis žmogaus pavar
dę ištars Pilsūda, bet miesto vardą perdirbs į Pilsūdavą ar 
Pilsūdiškį. Tas tiktų tokiam kaimui ar miesteliui, bet ne to
kiam didingam miestui kaip Vilnius. Taigi taip atrodo, kad 
čia veikiausia bus sumanyta kokio sulenkėjusio lietuvio, ku- 
risai nepilnai apsipratęs su lenkų kalbos ypatumais, ir kurs, 
prie to, gal ir žino, kad tikroji Pilsudskio pavardė buvo Pil
sūda. Tuo būdu Vilniaus vardas nėkiek nebūtų sulenkintas, 
bet užtai Pilsudskio tradicija būtų gerokai sumužikinta.

’’Tačiau tas netikslus vardo pakeitimas vargiai begelbė- 
tų lietuviams Vilnių užmiršti, nes tai primintų velionio mar
šalo pavardę ir dar daugiau užgrūdintų lietuvių pasiryžimą 
Vilnių atgauti”.

---------- o-------- —
LIETUVA IR ATEITININKAI

Prieš 25 metus, kada Lietuva,, kaipo valstybė, buvo se
nai ištrinta iš geografijos lapų ir kaipo tauta tirpo slavizmo 
jūroj, tada mokslą einančioji neskaitlinga lietuvių inteligen
tų grupė susibūrė į organizaciją, pasimdami šūkį: ’’Viską 
atnaujinti Kristuje” ir pasivadindami ’’Ateitininkais”. Jei 
panagrinėsime tų laikų dvasią ir pasversime tuolaikinių 
Ateitininkų užsimojimus, ;tai pamatysime, kad Ateitinin
kai buvo vieni giliausių lietuvių patriotų ir vieni tauriausių 
katalikų jaunuolių tais laikais. Kada mokslą išėjusi ar teb
einanti visuomenė buvo užsikrėtusi ’’pirmeiviškumo”, kitaip 
sakant bedievybės dvasia, kada tikėjimas buvo niekinama 
ir skaitoma atžagarei vyste, tada tie jaunuoliai išdrįso pa
kelti savo galvas aukščiau ’’laiko dvasios” ir paskelbti jai 
kovą. Savo susiorganizavimu ’’Ateitininkai”, žinoma, ir pa
čiam rusicizmui pasidarė lyg tas aštrus nenuryjamas kau
las vilko nasruose, kurie laukė besiartinančios aukos: su- 
bėdievėjusios ir kartu nutaustancios lietuvių neskaitlingos 
šviesuomenės.

Ta kilni katalikiškoji moksleivija, pasivadinusi ’’Atei
tininkais” — ^tikrai ir žiūrėjo į lietuvių tautos ateitį, jie 
tikėjo jos prisikėlimu ir jai dirbo. To darbo buvo daug, nes 
iš vienos pusės rusai, iš antros pusės subėdievėjusi, susocia- 
lystėjusi ir nutautėjusi moksleivija stūmė mūsų tautą į pra
pultį. Ateitininkai augo, tvėrėsi kuopos ir sekcijos. Ir, štai, 
išmušus valandai, jie stojo į kovą už Lietuvos laisvę, kas 
ginklu, kas žodžiu ir plunksna statė jos laisvės pamatus. 
Statistika rodo, kad iš pirmosios Karo mokyklos laidos tarp 
28 apdovanotų Vyties Kryžium — 22 ateitininkai, iš 6-tos 
laidos žuvusiii nepriklaiisomybės kovose — visi ateitininkai. 
Taigi kas sako, kad katalikai nėra geri patriotai, tas apsilen
kia su faktais.

Pagaliau, Ateitininkams švenčiant 25 m. jubiliejų, 
džiaugiantis savo gražia praeitimi, organizacijos išaugimu į 
vieną didžiausių Liet, moksleivių organizacijų, tenka prisi
minti, kad jų teisės Lietuvoje yra suvaržytos. Nemanome, 
kad Ateitininkai neįvertins tokio traktavimo, suplaukę iš 
visų Lietuvos kampų į Telšius Liepos 20—21 dd. švęsti savo 
organizacijos 25 metų sukakties, apvainikuojant ją Jubi
liejiniu Kongresu. Vainius.

APŽVALGA
-------- o--------

”AR REIKIA SANTYKIŲ 
SU LENKAIS”

’’Tėvų Žemė” pridėjusi pa
stabą, kad ne visame sutinka 
su autoriaus nuomone tame 
klausime, talpina virš pažy
mėtu antgalviu straipsnį, ku
riame tarp kitko sakoma: 
’’Perdaug jau esam opūs, 
svarstydami lietuvių — lenkų 
problemą....

’’Kai kas mano — tautinė 
savigarba nukentėsianti, ė- 
mus mums kalbėtis su len
kais. Politika akylas kelei
vis, šaltai galvojąs: amžių 
priešas lenkas su vokiečiu 
susitaikė, nors nė vienas ne
atsisakė savo siekimų — vo
kietis žino ginklu kariausiąs 
dėl koridoriaus, o lenkas ir 
šiandien Silezijoj, Poznanėj

varo lenkinimo politiką. Tar
damiesi su lenkais, neišsiža- 
dėsim sostinės, o jieškosim 
bendros kalbos tose srityse, 
kur abiejų valstybių intere
sai susieina.

’ ’Tarpvalstybiniuose san
tykiuose paprastai visa nule
mia abipusė reali nauda, o ne 
sentimentai. Abipusės naudos 
plotmėje svarstytini tat lie
tuvių ir lenkų bendradarbia
vimo galimumai ’ ’.

Rodos, kad toki ’’bendra
darbiavimo galimumai’1’ senai 
svarstomi, bet, deja, jų ne
surandama. Atrodo, kad šio 
straipsnio autoriui tą mintį 
greičiausiai pakišo inspriruo- 
tos pašalinės intakos. O to 
tikėtis galima, turint mintyj 
dabartinę politinę padėtį. 
Lenkų politika nustoja savo 
svorio, atsimetus nuo Fran
ci jos ir prisiplakus prie Vo
kietijos. Lietutvos gi politi
kos svoris auga, ypač kai Pa 
baltė priėmė Lietuvos politi
kos linkme Sov. Rusijos at
žvilgiu ir pasirašė sutartį. 
Lenkai ir Vokiečiai dabar nėr 
sis iš kailio, norėdami pakei
sti mūsų bendrą politiką.

PULK. DREIFUSSUI MIRUS
— Liepos 12 d. mirė Alfred 

Dreyfuss 75 m. (žydų kilmės) 
Franci jos kariuomenės kari
ninkas. Jis būnant vyriausio 
štabo kapitonu, 1894 m. bu
vo apkaltintas šnipinėjime 
Vokietijos naudai; buvo de- 
greduotas ir išsiųstas Velnio 
salon. Po ketverto metų kitas 
karininkas prisipažino sukla
stojęs dokumentus, kurie 
Dreifussą padarė šalies išda
viku. 1906 m. Dreifussui bu-■
vo gražintos visos teisės ir 
priimtas kariuomenėn, pake
liant į majorus. Didžiojo karo 
metu jam buvo pavesta Pa
ryžiaus apylinkės fortų prie
žiūra ir po to pakeltas majo
ru leitenantu.

Kairieji kalbino dešiniuo
sius, kad jie Dreifussą dirb
tinai buvo apkaltinę ir pas
merkę. Buvo manyta, kad 
Dreyfuss mirtis bus išprovo
kuota susirėmimams tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų, nes kaip 
tik priėjo Bastilijos diena, 
paminėjimas revoliucijos lai- 
kų išvertimo Bastilijos kalė
jimo, kuriame buvo kankina
mi kaliniai.

Kadangi Franci jo j kaskart 
drąsiau kelią galvą fašizmas, 
tai šiais metais gal pirmu kar 
tu Francijos istorijoj, Basti
lijos dieną dešinieji demokra
tai susiartino su visom demo
kratinėm grupėm ir surengė 
bendras demonstracijas prieš 
fašizmą.
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ŠERMUKŠNINĖ

MIS BJAURYBĖ..?’

Ištikro česi} mados ir epo- 
kos dvasios, kaip tas poetas 
rašo daug kam drumsčia su
meni ją. Bet turbūt labiausia 
tai pačiam poetui ir jo senai 
gazietai. Mat jei jau tai ga- 
zietai ateis galas, tai ir poeto 
duona pasibaigs. O tas galas 
visai artimas, nes dabar visi 
renka naujus, šviežius, jau
nus, bet svarbiausia, tai rim
tus. Kadangi poeto gazieta 
jau visai paseno, išėjo ir krie 
so ir visų tapo ujama už vi
sokias zbitkas, tai poetas pra 
simanė imtis skymo, kaip Gri
gas ant ’’bingolų ir kujolų”. 
Mūs Juozapas skelbia gra
žuolių rinkimą Philadelphijoj 
Pirmoji Juozapo užkalbinta 
lietuvaitė jam atsakė: ’’Gal 
jūs norit išrinkt miss biau- 
rybė, o ne miss Vien-ybė”. 
Tik gyvulii} vertę nustato iš 
jo tvirtumo, šlaunų nuagimo. 
Žmogaus — mergaitės vertė 
pareina nuo jos išsiauklėjimo, 
protingumo, būdo”. Gavęs 
tokį išvirožijimą Juozapas 
nuleido nosį ir nieko neatsa
kė. Gal tik vėliau atsigaus ir 
čigoniškai pasiteisins, kaip 
’’pasiteisino” prieš Bostono 
Miko tėvą, kalbėdamas apie 
Grunwaldo mūšį. Tik atrodo, 
kad poetams faktai visai ne
reikalingi. Taip ir čia jis iš
veda, kad prieš 1525 metus 
Vytautas supliekė kryžiuo
čius ties Tannenbergu. Kažin 
kokią aritmetiką vartoja tie 
’’mokslinčiai”?

—o—
IR AŠ SKRISIU....

Nedėlioj buvau nusi balado
jęs į Floydbeną. Tie lėktuvai 
ore kaip sparvos krajui. Mi
slinu — čia žemėj saulė ke
pina kaip pekloj, o ore bepi
gu jiems tupėt aroplane, įsi- 
sikabinus lėktuvo vairu; ten 
vėsu kaip kitados vasaros 
vakarais Lietuvoj po mojavų. 
Vienoj vietoj pamačiau aro- 
planą su lietuviška vytimi; 
prie jo dirbo keli jauni vy
rai ir paskui du pasikėlė į 
orą. Likusius užkalbinau lie
tuviškai — maloniai atsakė. 
Pasirodė Dariaus-Girėno Aero 
Klūbo nariai mokosi skrai-

dyt ant savo aroplano. Man 
net pavydas paėmė: žemėj 
taip karšta, o į orą pasikelt 
nemoku. Einu supykęs, žiū
riu pro vienas duris išlindus 
balta aroplano uodega; pri
einu — gi Litvanica. Mislinu 
sau, Kauno gazietos jau pa
skelbė, kad moterys neitų 
į aerodromą su dresėm, nes 
Litvanica leisdamos gali už
kabint ir parverst, o čia Gri
gaitis dar birželio mėnesį iš
leido specialias ’’Navynas”’ 
ir sakė, kad senvičiai sudėti 
Litvanicon. Dabar džiulajus 
baigiasi ir svorio bandymai 
dar nedaryti. Kiek susignie- 
vojęs už žmonių monkinimą, 
kunklinau namon. Eidamas 
sumislinau ar nebūtų gerai 
man savo mačią ir iščėstę iš- 
prabavot — lėkt į Kauną. 
Nutarta — padaryta. Tuoj, 
pirmadienį, paimu teleponą ir 
šaukiu oro biurą. Atsiliepia 
mergina. Paprašau patį Dr. 
Kimbell ir klausiu, kada tie 
orai pasidarys geri ant ma
rių? Sakau, žmonės senai lau 
kia gero oro ant marių, ir aš 
pats sumislinau skrist. Taigi 
man tas labai rūpi. Oro biu
ras atsako, kad nieks ikišiol 
neklausė apie orą ant marių, 
tai kaip jie gali žinot, kad 
jis negeras? Taigi aš papra
šiau, kad man praneštų, kai 
tas oras bus geras ir aš tada 
imsiu ruoštis skridimui per 
mares..- Dėdė.

I

TETANUS — PIKTASAI 
MĖŠLUNGIS

Iš Dr. Edv. W. Žukausko kal
bos per radio WMBQ

Kaikurie neatsargūs žmo
nės tampa auka tetanus ba- 
kteriji} arba piktojo mėšlun
gio. Dažnai susižeidus fajer- 
krekiu, pistoletu ar šiaip įsi- 
drėskus ar insidūrus purvina 
ar mėšluota geležim, galima 
apsikrėsti piktuoju mėšlun
giu. Tas užsikrėtimas gali bū
ti bet kurią kūno dalį užsi
gavus nešvariu daiktu. Apsi- 
krėtus piktuoju mėšlungiu, li
ga plečiasi iš lėto. Žaizda su- 
gyja ir rodos, kad ligonis svei 
kas. Tetanus bakterijos pra
deda veikti nuo vienos iki 2 
savaičių. Jos įsigali kūne ir 
pradeda veikti ant nervų au
dinių. Pirmiausia žandų .rau
menis pradeda tampyti ir nuo 
šio pirmo simptomo anglai 
užvardino šią ligą ’’Lock 
Jaw”. Burną taip sutraukia, 
kad ligonis negali visiškai iš
sižioti. Paskiau jau visus kū
no raumenis tampo — tąso: 
ir retas ligonis šį ligos stovį 
pasiekęs išlieka gyvas. Vie- 

nintėlis būdas liekasi kovoti 
prieš Piktąjį Mėšlungį — tai 
yra vengti juo užsikrėsti. Pir 
miausia reikia saugotis, kad 
negavus nešvariii žaizdų, o 
pasitaikius nelaimei, kreiptis 
greitai pas gydytoją, kad jis 
švariai apžiūrėtų žaizdą ir 
įčiepytų priešnuodį — Teta
nus Antitoxin.

Esant, kur gydytojo nega
lima greitai pasiekti, reikia 
nors pačiam žaizdą ar įdrės
kimą gerai išvalyti peroksi
de ar jodina.

ATVYKSTA PIRMOJI TU
RISTŲ EKSKURSIJA IŠ 

LIETUVOS

Ekskursiją organizavo Lietu
vos Turizmo Sąjunga, Kaune.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas yra gavęs iš ’’Lietu
vos Turizmo Sąjungos” pra
nešimą, kuriame sakoma:
/’Pranešame, kad š. m. lie

pos mėn. 24 d. Arnold Bern
stein linijos laivu ’’Koenigs
tein” iš Antverpeno atvyksta 
pirmutinė Lietuvos Turizmo 
Sąjungos surengtoji ekskur
sija iš Lietuvos į Jungtines 
Amerikos Valstybes, suside
danti iš 14 asmenų.

Atvažiuojantieji asmenys 
visi nori palikti Amerikoje 
po vieną, kitą mėnesį, pavie
šėti pas savo gimines, apžiū
rėti šalį ir paskui grįžti at
gal.

Žymesnieji asmenys tarp 
šių ekskursantii yra:

V. D. Universiteto medici
nos fakulteto profesorius E. 
Vinteleris, šveicarų kilmės, 
bet gimęs Lietuvoje; jis yra 
ekskursijos vadas ir važiuoja 
tarnybiniu pasu; toliau kuni
gas Povilas Lunskis ir ponia 
Kamantavičienė, Stasė, Pane 
vėžio Apygardos Teismo na
rio p. Milčiaus, sesuo. Kiti 
ekskursijos dalyviai didžiu
moje žydi} tautos piliečiai, va 
žiuoja pas savo gimines ir 
pirmu kartu vyksta Ameri
kon. ' ,

Prof. Vinteleris atvažiuo
ja specialiai studijuoti vėžio 
ligos diagnostiką, ypač mik
roskopinį jos tyrimą ir nori, 
kad tiesiai arba per lietuvius 
gydytojus susipažintų su žy
miausiais šios ligos specialis
tais Amerikoje ir padirbėti 
jų vadovaujamose klinikose. 
Kiti tuoj aus skirstosi pas sa
vo gimines.

Kadangi tai yra pirmutinė 
ekskursija iš Lietuvos į Ame
riką, tai Turizmo Sąjunga la
bai pageidautų, kad ji būtų 
tinkamai priimta ir globoja
ma”. •

TRUMPOS NAUJIENOS
O

— New Yorkui ruošiama 
600 įvairūs viešųjų darbų pro 
jektai, kurie atsieis 450 mil. 
dolerių ir duos darbo dėl 
100,OOO bedarbių.

— Paėmus komunistams 
Rusiją į savo rankas daugelis 
namų Maskvoje buvo sugrivę, 
pamesti savininkų; juose nie
kas nenorėjo gyventi, o būtų 
neužteko. Valdžia leido pri
vatiems asmenims juos pasi
taisyti ir gyventi kaipo savo 
namuose. Tokių atsirado tūk
stančiai. Bet dabar valdžia 
jau nori ir tų namų nusavinti.

— Sakomar kad Klaipėdos 
Konvenciją pasirašę valsty
bės — Italija ir Franci j a at
sisako rašyti Lietuvai notą, 
kurią taip išpūtė vokiečiai. 
Tik anglai nori, kad Lietuva 
sušvelnintų režimą Klaipėdoj.

— Kauną kaskart daugiau 
ir daugiau lanko ekskursantų 
iš provincijos. Todėl jų pa
togumui miesto valdyba ma
no pastatyti specialius na
mus jiems priimti.

— Nuo šio mokslo metų 
pradžios visose Lietuvos ber
naičių ir mišriose gimnazijo
se firmoje vietoje bus anglų 
kalba. Ikišiol buvo daugiau
sia vokiečių kalba.

— Sov. Rusija pereitą sa
vaitę pasirašė naują preky
bos sutartį su A. J. Valst. 
Kažin, kokią naudą Dėdė Sa
mas turės iš tų gauti} pažadų 
— pirkti už 30 milionų dol. 
Amerikos prekių. /

— Anglų karo aviacija tu
ri sukonstravusi ir gamina 
grynai automatiškai veikian
tį bepilotinį lėktuvą — Ka
ralienės Bitę. Tas lėktuvas, 
valdomas radio, atlieka kom
plikuotus darbus ore.

— Sakoma nepoilgo bus 
atidaryta oro linija tarp Lon 
dono ir Maskvos, per Kauną. 
Kaunas tampa Rytų oro ke
lių centru.

— Sakoma, kad Abisinijos 
kareiviai buvo areštavę Ita
lijos pasiuntinio Addis Aba- 
be žmoną ir keletą kitų italų 
tarnautojų. Bet pasiuntiniui 
pareiškus protestą — suim
tieji paleista. Tas jau galėjo 
pradėt karą Italijos su Abi
sinija. .

Klausykite Amerikos radio 
programų iš WMBQ stoties 
(1500 kc.) Trečiadieniai 7 v. 
vakare ir Penktadieniais —• 
10:15 vai. ryto.

Apreiškimo parapijoj įdo
mios radio programos trans
liuojamos iš WMBQ ketvirta 
dieniais 1:30 vai. po pietų.

— Didžiausias pasaulyj ba- 
liūnas besiruošęs su tyrinėto
jais pakilt į stratosferą, pen- 
ktad. liepos 12 d., sprogo, iš
leisdamas visą $3.000 vertės 
heliumo dujų kiekį. Taigi an
trasis žmogaus bandymas pa
kilti į ikišiol nepasiektas er
dves nepavyko.

— Tarptautinė Astronomų 
S—ga siūlo įvest bendrą vi
sur vienodą laiką ir valandas 
skaityt ne du kart po 12, bet 
tiesiog 24 valandas, pagal 
Greenvičią. Toks laikrodis 
yra daug praktiškesnis, nes 
nereikia žymėt ’’priešpiet” 
— ”po piet”.

— Italija turi paruošusi 
245,000 kareivių, kad pradė
jus karą su Abisiniją. Visu 
smarkumu gabenama ginklai 
į Afriką ir manoma rugsėjo 
m'ėnesyj prasidės mūšiai. Bet 
Italija turės kariauti ne tik 
su Abisinijos gerais karei
viais, bet ir su žiauria Afri
kos gamta, su kenksmingais 
vabzdžiais ir gyvatėmis.

— Sov. Rusijos karo lakū
nas šoko išalėktuvo su pasiu
tu ir jam užkliuvus lėktuvo, 
lakūnas išsimovė iš apkabų ir 
krito kafp akmuo. Tik ore pa
vijo kitą su parašiutu besilei
džiantį lakūną ir už jo nusi
tvėrė. Paskui pasinaudojo to 
lakūno atsarginiu parašiutu 
ir abu nusileido saugiai. Toks 
įvykis yra pirmas ir gal pa
skutinis aviacijos istorijoj. I

— Prager Press pranešimu, 
Mažoji Entante yra griežtai 
priešinga Habsburgų grįžimui 
į Austrijos sostą. Kaip žinot, 
pereitą savaitę demokratas 
Austrijos premjeras Shush- 
nigg buvo sužeistas paslap
tingoj automobilio nelaimėj, 
kurioj jo žmona užmušta. Da 
bar Austrijos valdžia pateko 
į militaristo princo Starhem- 
bergo rankas, kuris nori atsta 
tyti Austrijos monarchiją.

— Aštrūs antisemitiniai 
nazii} laikraščių straipsniai 
sukurstė nazius pakartoti po
gromus prieš žydus Vokieti
joj. Berlyno gatvėmis marša- 
vo minia nazių ir daužė žy
diški} įstaigų — krautuvių 
langus, mušdami žydus. Poli
cija gaudė žydufi ir sodino 
kalėjiman ’’apsaugojimui” 
nuo pavojaus”’.

— Dortmunde, Vokietijoj, 
sprogus anglies kasykloms, 
užmušta 10 ir sužeista 32 ang 
liakasiai. Sprogimas įvyko 
pusę mylios gilumoj ir užver
tė 700 žmonių, bet jie pavy
ko išgelbėt.
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Kun. Dr. J. Navickas.
DEL TĖVYNĖS

(Tąsa) KORESPONDENCIJOS
Ir atsiklaupusi prie jo kojų sesuo pradėjo jas mazgoti,

apšlakstydama ašaromis. Jai buvo gaila brolio. Bet ji gailė
jos ir brangios tėvynės. Viktutė buvo mokyta, susipratusi 
mergaitė. Ji atjautė daugiau Lietuvos, negu savo naminius 
vargus. Jei šį brolį ir užmuštų kovose, ji turi dar kitą — Ame
rikoje. Bet jei Lietuva prarastų — jos vietos niekas neužims. 
Viktutė nuplovė broliui kojas, nušluostė jas sausu rank- 
šluoščiu ir pasilenkusi pabučiavo.

— Viktutė, — sušuko pašokęs brolis — ką darai?
— Nusiramink, Jonuk — atsiliepė sesuo, — mano parei

ga atiduoti tau pagarbą, nes eini gintų brangiosios tėvynės.
Karštos, jaunos širdys, tėvynės meilės kupinos suvirpė

jo ir savo jausmus ašaromis išliejo. Jiedu suprato viršiausią 
pareigą — tėvynės šauksmą, todėl pasiryžo likimo skirtais 
keliais eiti prie vieno bendro tikslo — į laisvą Lietuvą.

Jiedu būtų dar ilgiau kalbėję, bet motina paliepė eiti 
gultų, kad rytoj brėkštant būtij pasirengęs keliauti. Pati se
nutė nė nemanė apie miegą. Jos vienintelis rūpesnis buvo, 
jog ji neturėjo reikiamų daiktų sūnaus kelionei. Vokiečiai 
iššlavė visas jos gėrybes. Surinko, ką tik geriausio turėjo. 
Jei jam nereiks — atsiras kiti, kurie nieko neturi — jiems 
prireiks. Taip ji triūsė visą naktį. Tik vakarinei nusileidus, 
Skirsnienė prigulė truputį pailsėti.

Porai valandų praslinkus ji ir vėl buvo ant kojų. Sukilo 
ir namiškiai. Visi neramūs, nusiminę. Vienas kitas mėgino 
ką nors sakyti, bet kalba nesirišo. Jonas skubiai pavalgė pus
ryčius ir pasibalnojo arklį. Noroms nenoroms turėjo paimti 
motinos paruoštą ryšulį.. Atsisveikinimas buvo trumpas: jis 
priėjo prie motinos ir pabučiavo abi rankas. Motina apka
bino jį, priglaudė prie savo širdies. Jos balti kaip sniegas 
plaukai, palietė jo skruostus. Ji karštai pabučiavo jo veidą 
ir tarė: ’’Telaimina tave Dievas ir Švenčiausioji Motina ir 
tesugražina namo gyvą ir sveiką”. Pabučiavo jis seserį atsi
sveikino tarnaites ir išėjo. Lauke sėdo ant arklio ir išjojo. 
Motina palydėjo jį už vartų ir nusekė akimis, kol jaunas ka
reivis išnyko ryto prieblandose.

Virbalyj jau nuo pat ryto buvo didelis bruzdėjimas. Iš 
apylinkių rinkosi raiti, važiuoti jauni vyrai. Ant rinkos sto
vėjo keletas ilgavežimių prikrautų maisto ir drabužių. Apie 
aštuntą valandą vežimų ir raitų vyrų eilė ištraukė Vilkaviš
kio linkui. Kiti nuėjo stotin, iš kur išvažiavo tiesiog Kaunan.

Kaimuose tartum nieko neinvyko. Vyrus pakeitė mo
terys: paskutiniaisiais metais jos išmoko visus namii ir lau- 
kii darbus, todėl pervirš vyrų ir nepasigedo. Bet mintis, jog 
jie karo lauke, nedavė ramybės—dažnai atvykdavo iš kaimų 
in miestelius moterys, kad sužinotų nors ką apie kovas su 
bolševikais. Jei kas indomaus Tjūdavo sužinota — žinia aki- 
mirksnyj aplėkdavo visą apylinkę. Taip, atsitiko ir šį kartą. 
Atėjo žinia iš Kauno, jog lietuviai baisiai supliekė bolševi
kus ties Kaišedoriais. Bolševikai nustojo daug kareivių, ne
maža turto ir turėjo pasitraukti atgal. Džiaugsmas buvo ne
apsakomas. Visa baimė, jog ’’maskoliai” gerai apsiginklavę, 
turį minias narsių kareivių visai išnyko. Viltis užviešpatavo 
žmonių širdyse. Jeigu dabar pasisekė — ir toliaus seksis. 
Kitaip ir būti negali — mes kovojam už savo teises. Sveti
mų žemių, jų turtų nenorime, bet savosios nė pėdos neati- 
duosime. Dievas mums padės.

Taip slinko dienos ir savaitės. Jokiij žinių iš niekur. Ka
ro dauke ramu. In tą laiką lietuviams pasisekė insigyti gin- 
lų, jų pulkai padidėjo — jie nutarė užatakuoti bolševikus 
Vilniaus apylinkėse. Matyt bolševikai nelaukė tokio smar
kaus puolimo ir buvo priversti skubiai trauktis iš Semeliš
kės. Bet ties Lentvaravu jie sustiprėjo. Gavę pagalbos iš 
Vilniaus puolė lietuvius. Užvirė baisi kova. Bolševikai jau 
•džiaugėsi pergalėję, nes lietuviai jau pradėjo trauktis. In- 
s-ldrąsinę ’’maskoliai” varėsi pirmyn. Besitraukdami lietu
viai susivienijo, susitvarkė ir sustojo. Bolševikai puolėsi vi
su savo rusišku narsumu, tikėdamiesi nuterioti visus lietu
viu pulkus. Beet apsiriko. Lietuviai intempė visas savo jė
gas — pergalė ar mirtis, bet nė iš vietos. Kaip nuo medžio 
krečiami obuoliai krito jauni kareiviai. Kova tęsėsi visą va
landą. Pakrikę bolševikai turėjo trauktis. Lietuviai neduo 
darni jiems nė susitvarkyti pradėjo vytis. Jie neišlaikė lietu-

Bridgeport, Conn.
/ ■„ * •

Šiandien laikraščiuose tarp 
žinučių iš įvairių kolonijų 
daugiau nieko nesurasi, kaip 
tiktai piknikus. Bažnyčių pi
knikai, draugijij piknikai tie 
patys išvažiavimai arba lie
tuvių dienomis pramintos pra 
mogos, vienos už kitų geres
nės, linksmesnės, įvairesnės. 
Visų jų tikslas vienodas nors 
ir keleriopas. Pirmiausiai tai 
materialis siekis padaryti ge
roką pelną įstaigai ar drau
gijai, kurios vardu tai daro
ma. Antra — socialiu žvilgs
niu duodama proga sueiti į 
pažintį, į krūvą netiktai vie
tos išsiblaškiusiems gyvento
jams bet ir iš apylinkių atsi
lankiusiems. Trečia — tauty- 
biniu atžvilgiu neša mūsų iš
eivijai nemaža naudos, kuo
met jaunieji čia gimę ir senes 
nieji lietuvybės palaikytojai 
sueina, susiduria, linksmina
si tarsi vienos didelios šeimy
nos vaikai.

Tai turint omenyje Bridge- 
I porto lietuviai irgi rengia sa
vo bažnyčios naudai didžiulį 
metinį pikniką, Montrey’s 
Grove, 21 d. šio mėn. su vi
sokiais įvairumais: laimikių 
traukimu, dovanų teikimu 
merginoms daugiausiai balsų 
gavusioms, visokeriopu spor
tu ir žaislais. Vieta graži, ša
lia Beardsley Parko, šiemet 
tiktai atidaryta tokioms pra
mogoms. Kas tai skaito, te iš
mano.'Kas pražiopsos — gai
lėsis.

Kukuriku.

CHICAGO, ILL.

Rengiasi prie iškilmių.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Fondo valdyba ir 
komisijos rengiasi prie iškil
mių Dariaus-Girėno pamink
lo atidengimo 28 Liepos. Iš
kilmėse dalyvauti užkviesta

visų lietuviškų organizacijų 
atstovai ir vietiniai valdinin
kai. Lietuvos Generalį Kon- 
sulį ir Vyskupą Matulionį pa 
kviesti išvyko pasiuntinys 
Simokaitis, o Chicagos Kardi
nolą Mundelein pakvies val
dybos narių delegacija.

Paminklą atidengs Chica- 
gos miesto majoras Kelly, asi 
stuojant Lietuvos Konsulams. 
Programo muzikališką dalį 
išpildys 12 parapijų jungtinis 
choras ir šv. Jurgio parapijos 
Jaunuolių orkestras, vado
vaujant kompozitoriui A. S. 
Pociui.

I

Sportininkų ekskursija

Liepos 24 d. Southmoor 
viešbutyj įvyks bankietas iš
leistuvėms lietuvių sportinin- 
kų ekskursijos, kurią sudaro: 
Eduardas Kriaučiūnas (Krau
se), B. Budnikas, Petras Bra- 
škis, Antanas Lauraitis, Vik
toras Jasūnaitis, Petras Pet- 
rulaitis, Jonas Knašas, Kon
stantas Savickas, Kazys Šed- 
vylas, Mikas Lukas ir E. Šė- 
miūtė. Visi jie išeivijoj gimę 
ir augę.
Pažymėtini lietuvių vaikai.

Dienraštis ’’Draugas” su
ruošė savo radio programų! 
lietuviškų parapijij mokyklų 
mokinių kontestą ir parink
tiems tų vaikučių leido per 
radio dainuoti, paskui tų dai
nų klausiusieji balsavo kam 
tenka pagyrimas. Balsų di
džiuma pirmą pagyrimą pelnė 
Cecilija Lenkarčiūtė iš Gimi
mo Šv. Mergelės Marijos pa
rapijos. Ji dainavo ’’Vasa
ra”. Antrą — Vytautas Piva- 
riūnas iš Visli Šventi! parapi
jos, už dainavimą ’’Mudu du 
broliukai”. Trečią — Euge
nija Marcinkiūtė iš Šv. Anta
no parapijos, už dainavimą 
”Aš atsikėliau anksti ryte- 
lyj”. Ketvirtą — Longinas 
Valutis iš Šv. Petro ir Pau
liaus parapijos, už dainavimą

vių spaudimo ir pasitraukė visu ruožu atgal palikdami po 
savęs ir Lentvaravą. Saulė jau leidos, kai lietuviai inėjo in 
Lentvaravo miestelį. Abiejose pusėse buvo dideli nuostoliai. 
Kareivių lavonai nuklojo lauką. Sužeistuosius surinko dar 
kovai besiaučiant. Kovai pasibaigus surinkta ir užmuštieji.

Kai išlindęs mėnulis pažvelgė in kovos lauką, jame buvo 
ramu. Sudegę trobos, aplaužyti medžiai tamsumoje atrodė 
lyg užkerėti pasakų rūmai. Visur viešpatavo gili tyla. Kar
tais tolumoje sužvengia arklys, suloja šuo ir vėl viskas nu
rimsta. Nuilsę kareiviai jau senai ilsėjos savo stovyklose: 
vieni kad sustiprinę savąsias jėgas vėl galėtų stoti kovon; 
kiti jau amžinu miegu ilsėjos atlikę savo viršiausiąją parei
gą — paaukoję gyvybes dėl savosios tėvynės.

(Bus daugiau}

’’Pasėjau kanapę”, ir penktą 
— Fiorentina Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parapijos, 
už dainavimą ’’Pavasariui au
štant”. Visi šie kontestantai 
amžiaus turi 7—10 metų. Da
bar jie dainuos ’’Draugo” ge
gužinėj Birutės darže, liepos 
21 dieną.

1

Orlaiviai saugos kelius

Kadangi vasaros metu* au
tomobiliais užsigrūda visi ke
liai ir daugybė automobilistų 
atvykę iš tolimųjų valstijų 
nėra susipažinę su Illinois vai 
stijos taisyklėmis, ir todėl į- 
vyksta daug nelaimių, todėl 
kiekvieną savaitę, pradedant 
ketvirtadieniu ir baigiant pir
madieniu, vieškelių ir plentų 
policijos patrolės skraidys or
laiviais, nes dėl automobilių 
daugybės, motorcikliais skrai 
dymas policistams negalimas.

Sulopė akies lėlę.

Į Passavant ligonbutį at
gabenta 15 metų amžiaus Sta
sį May iš Independence, Mo. 
Jis prieš penkis metus ko tai 
išsigando, ir nuo to skazas 
ėmė apvilkti jam akies lėlę, 
kurios dabar jau tik pusė bu
vo sveika. Ligonbutyj jam 
padaryta akies operacija, iš- 
pjaujant skazo jau apvilktą 
lėlės dalį, ir jos vieton įde
dant reikalingą dalį sveikos, 
svetimos akies. Keturioms die 
noms praslinkus po operaci
jai, nuimta bandažai ir pesi- 
tikrinta, kad sulopyta akies 
lėlė jau sveiksta.

LSB.

Skaityk ’’Ameriką” — 
Žinosi visą pasaulį.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽĮ — ATSILANKYK 

I LIETUVĄ 
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIdA 
Pasaulio Lietuvių Kongresas 
KAUNE, RUGPJŪČIO 11-17 d., š. m, 
Atstovams in kongresą Ir bendrai 
keleiviams in Lietuvą rekomenduo

jama sekanti išplaukimai iš
New Yorko:

Drottningholm,   Liepos 17. 
*) Gripsholm Liepos 26. 
NEW YORK — KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švedija 
Laivakorčių kainos Trečiąja klase

Ten-----------—--------$97.50
Ten ir atgal----------- 167.00

J. A. V, mokesčiai atskirai
•) Vykstą delegatai ir sportininkai, 
in viršminėtą kongresą iš Kalnaro 
atplauks in Klaipėdą laivu KAS- 
TEUHOLM. Platesnes informacijas 
teikia ir parduoda laivakortes visi 
mūsų autorizuoti agentai. Taipgi 
švedų Amerikos Unijos visi skyriai

Swedish American Line
21 State Str., New York, N. Y,
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Baltimore, Md.
— Liepos iš 8 į 9 naktį mi

rė a. a. Marė Mandravickiūtė, 
tykaus ir rimto būdo veikėja. 
Baltimorės parapija neteko 
darbščios ilgametės veikėjos. 
Paliko nuliūdime 3 brolius ir 
seserį, vienas gyvena Chica
go, UI, kuris buvo atvažiavęs 
į laidotuves. Iškilmingos lai
dotuvės įvyko 13 d. liepos, 
į gedulos šv. Mišias prisirin
ko lietuvių pilna bažnyčia pa 
simelst už a. a. Marės sielą. 
Jos pavyzdingas gyvenimas 

palieka baltimoriečiams nepa
mirštamą atminimą. Kaip 
daugelo, taip ir jos pinigai 
žlugo lietuvių taupymo įstai
goj. Bet kiek jų turėjo liku
sių, skyrė pamaldoms ir Se
selėms Kazimierietėms.

— Liepos 14 d. nors šiltas 
laikas, Vyrų Šv. Vardo drau
gija skaitlingai ėjo prie šv. 
Komunijos. Po Mišių buvo pa 
laiminimas Šv. Sakramentu; 
buvo visų giedama Garbinki
me Švč. Sakramentą. Kun. K. 
Keidošius, išėjęs už grotelių 
dirigavo visiems pats giedo
damas, vargonams pritariant.

Labai gražiai išeina bendras 
giedojimas; tik vyrams rei
kia daugiau drąsos, o kun. 
Keidošiaus pasišventimas į- 
gyvendins gražų viešą papro
tį giedoti bažnyčioj visiems.

—Parapijos piknikas gra
žiai pavyko. Lietuviai susėdę 
grupėmis prie stalų, pusdie
nį gražiai praleido.

— V. Strazdauskas jau pa
sveikęs, dalyvavo bažnyčioj 
ir darže, visi džiaugėsi ir svei
kino kad po taip sunkios 3 
mėn. ligos Dievas išgydė

J. K.

LIETUVIŲ DIENA LAKE- 
WOOD PARKE

Lietuvių Dienos valdyba 
deda visas pastangas, kad 
šio mėn. 21-ji diena gerai 
pasisektų. Tos apylinkės var 
gonininkai savo susirinkime, 
laikytame Girardville, nuta
rė Lietuvių Dienoj turėti 
jungtinių chorų koncertą. 
Shenandoah vargon. p. Grigo
raitis apsiėmė važinėti po vi
sas mūsų apylinkės parapi
jas ir padaryti su choristais 
praktikas. Tie patys chorai 
pasižadėjo giedoti ir Mišių 

laike. Jo Eminencija, Phila- 
delphijos kardinolas leido tu
rėti šv. Mišias Lakewood pa- 
vilijone; Mišių laike tai die
nai pritaikintas bus ir pamo
kslas. Galutiną programą bus 
sutvarkyta vėliaus ir paskel
bta. Šiais metais presos komi 
sija, valdybai pritariant, nu
tarė išleisti spausdintą gražią 
programą. Tai programai iš
leisti įgalioti tinkami asme
nys; po tais įgaliojimais yra 
pasirašę presos komisija: 
kun. Dr. J. B. Končius ir 
kun. A. Degutis.
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MŪSŲ RAŠTINĖS VEDĖ
JAS SAKO: —

—Susipratę lietuviai yra 
tie, kurie savo susipratimą 
rodo veiksmu. Vienas iš svar
biausių lietuviškų veiksmų y- 
ra palaikymas geros lietuviš
kos spaudos. Gera lietuviška 
spauda yra ta, kurioj atspin
di lietuvybės idėja pagrįsta 
Kristaus mokslo principais.

— Didelį darbą atlieka tie, 
kurie pasišvenčia geros span 
dos platinimui. Ir «kaip sma
gu yra žmogui pažvelgti į sa
vo praeities dienas, praleis
tas garbingais darbais.

— Geros spaudos platinimo 
pavyzdį rodo p. F. A. Kund
rotą iš Philadelphijos. Toj 
apylinkėj jis pradėjo platin
ti mūsų savaitraštį AMERI
KA. Geriausių jam sėkmių!

— Kitą gražų pavyzdį pa
rodė amsterdamietis p. Do
natas Rusilas. Jo prenumera
ta AMERIKAI baigiasi šio 
mėnesio 27 d., bet jau pereitą 
savaitę prisiuntė atnaujini
mo čekį. Lai jam sekasi par
duoti kuodaugiausia gazolino

— J. Karalius iš Baltimore, 
Md. yra artimas AMERIKOS 
draugas, jos rėmėjas ir pla
tintojas. Tai pavyzdingas lie
tuvis.
> — Mūsų gyvenimas pilnas 
pavyzdžių. Ona Stagniūnienė 
išsikraustydama gyventi Rid- 
gewoodan, 1665 Linden St., 
užėjo raštinėn ir užsiprenu
meravo AMERIKĄ visam me 
tui, nes iš naujos gyvenimo 
vietos būsią per toli užeiti 
redakcijon nusipirkti pamy
lėtą AMERIKĄ. Ponia Stag
niūnienė yra uoli darbuoto
ja. Reikia tikėtis, kad netru

kus iš Ridgewoodo gausime 
ir daugiau naujų skaitytojų.

— Tie profesionalai ir biz
nieriai, kurie garsinasi RME- 
RIKOJ, yra verti mūsų para
mos —lygiai kaip yra neverti 
tie, kurie aplenkia mūsų lai
kraštį su skelbimais ir spau
dos darbais.

— Yra ir tokių biznierių, 
kurie labai norėtų, kad pas 
juos pirktų AMERIKOS skai 
tytojai. Bet jie nesiskelbia 
AMERIKOJ, nes bijo paremti 
šį laikraštį. Tokie biznieriai 
mano, kad jie yra ’’smart”; 
jie iš visų nori gauti, bet ne 
visiems nori duoti.

— Jeigu kas nori piauti, 
tai turi ir sėti. Kas nori da
ryti biznį su AMERIKOS 
skaitymo jais, tas turėtų skel
btis .AMERIKOJ.

LENGVATOS LIET. BONŲ 
TURĖTOJAMS

Pratęsti ar nepratęsti L. L. 
Paskolos Bonus?

Washington, D. C., Hepos 
mėn. 13 d. Šiuo atveju nekal
bama apie tuos bonų turėto
jus, kurie, sunkių aplinkybių 
verčiami, neišgali bonus pra
tęsti. Taip pat nekalbama ir 
apie tuos kitataučius, kurie 
įvairiomis progomis pasinau
dodami, už pusdykį supirko 
bonus pasipelnymo tikslu. 
Kalbama tik apie tuos bonų 
savininkus, kurie abejoja, ar 
geriau būtų bonus pratęsti, 
ar šiaipjau be pratęsimo juos 
pasilaikyti ilgesniam laikui.

Mat, esama daug bonų tu
rėtojų, kurie pageidautų bo
nus pratęsti. Bet jie bijo, kad 
bet kuriuo laiku jiems pri
reikt pinigų. Todėl jie norėti], 
pratęsti bonus, nenurodant 

bonų išpirkimo termino, arba 
kad b on ai būtų apmokėti, 
taip sakant ”ank kiekvieno 
pareikalavimo”.

Tokios rūšies bonų turėto
jams išeitis yra labai lengva. 
L. L. Paskolos bonų apmokė
jimo taisyklės numato, kad 
bonus galima pasilaikyti ir jų 
nepratęsus, arba, kaip vienas 
bono savininkas išsireiškė, 
’’neužregistravus”. Dėl to jų 
reikalai nei kiek nenukentės. 
Tokiems pasilaikiusiems pra
tęsimo bonų turėtojams bus 
apmokėti bonai (drauge su 
palūkanomis už praėjusį lai
ką, bet kuriuo laiku ligi 1945 
metų liepos mėn. 1 d.) Taigi 
bono turėtojas, patiekęs ap
mokėti boną, sakysime, 1937 
metais liepos mėn. 1 d. ar vė
liau, gaus pinigus už 
pilną bono vertę drauge su 
palūkanomis už 1935, 1936 ir 
1937 metus. Be to, taip pat 
bus apmokėti dar ir anksty
vesni bond kuponai.

Bonų pratęsimas ar perš- 
tampavimas reikalaujamas 
tik iš tų bonų turėtojų, kurie 
dabartiniu laiku nori atsiim
ti palūkanas už 1935 metus. 
Šiaip jau bonų savininkams, 
kurie kol kas nereikalauja 
palūkanų už šiuos metus, nė
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Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

Nedėlioję, LIEPOS —21— JULY, 1935 m.
KLASČIAU S CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą valandą po pietų

Rengėjai kviečia viso Brooklyno ir apylinkės lietuvius skai
tlingai dalyvauti šiame piknike ir užtikrina, jog turėsite sau 
malonaus pasitenkinimo. Bus įvairių žaislų ir šokiams grieš
dvi orkestros: ĮŽANGA 40 CENTŲ
BERENIO RADIO ORKESTRĄ grieš Amerikoniškus Kaval- 
kiis šokiams — Prof. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ Grieš 
Lietuviškus Kavalkus Šokiams.
Dalyvaus gražuolė p-lė Vilkiūtė ir Matusevičiaus mok. vaikai

ra reikalo siųsti bonus Pa- 
sauntinybei perštampuoti.

Iš to kas yra pasakyta, at
rodo, turėtų būti aišku, kad 
ar bonai bus pratęsti ar ne
pratęsti, — vienu ar kitu at
veju bonų turėtojams nuosto
lių nebus.

Lietuvos Pasiuntinybė.

PRAMOGŲ RENGIMO KO
MISIJOS IŽDININKO 

ATSKAITA

Chicago, Ill. — Vietinio , 
Dariaus-Girėno paminklo 

naudai surengtos iškilmės pa 
matų žemės prakasimui, įeigų 
davė : už knygas ir paveiks
lus $123.10; aukų gauta $136,- 
03; už gėrimus $79.00. Viso 
įeigų gauta $338.73. Išeigų 
buvo $66.00 Gryno pelno li
ko $272.73.

Birželio 2 d. įvykusioj ge
gužinėj ineigų gauta: už gė
rimus, užkandžius, saldainius 
ir pan. $886.60; aukų gauta 
$288.12; už knygas ir paveiks
lus $18.00. Viso ineigų tą die
ną gauta $1,172.72. Išeigų bu
vo $504.38. Gryno pelno liko 
$668.34. Imant abi dienas pel
no gauta $941.07.
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Kitataučių šeimininkės lai
ką praleidžia teatruose ir vos 
spėja iš darbo grįžusiai šei
mai parnešt kenuoto — kon
servuoto maisto, kuris yra 
nepalyginamai prastesnis už 
šviežią, namie paruoštą valgį.

Amerika prieš kiek laiko 
turėjo įvedusi šeimininkių 
skyrių, kaipo bandymą. Nors 
jis laikytas labai trumpą lai
ką, bet jį panaikinus susi
laukta daug protestų iš mo
terų. Tas pasako, kad lietu
viška šeima yra sveika — 
šeimininkės dar nepamiršo 
virtuvės darbo. Nuo šiol tad 
ir įvedame į ’’Ameriką” sky 
rių ’’Šeimininkės”.

Tam skyriui visuomet už
leisime kolumną. Jame galės 
tilpti ne vien valgių gamini
mo būdai, bet ir šiaip namų 
ruošą liečią klausimai.

Patyrusias, mokančias ska 
nių valgių pagaminti šeimi
ninkes, kviečiame šį skyrių 
paįvairinti save patyrimu.

—o—
Lemeno Sriuba

Stipriai sriubai imk tiek 
jautienos svarų, keliems žmo 
nėms taisoma valgis. Silpne- 
sniai pakanka pusės svaro 
ant žmogaus. Jautieną šva
riai nuplaut karštam vande
nyj, užpilt šaltu vandeniu ir 
virint 15 min. nugraibant 
putas. Tada vėl mėsą apipląut 
sriubą perkošt ir vėl virint 
jame mėsą, pridedant 2 mor
kas, pusę saleros (celery), 
petrušką (parsley). Paviri
nus ant didesnės ugnies, tada 
ją sumažint ir pridėt ketu
ris kiaušinio trynius, suplak
tus su puse kvortos Smeto
nos, vieną ripkutėm supi aus 
tytą lemoną, pusę svaro ryžių 
kruopų. Virinti palengva ir 
saugot, kad nenubėgtų, nes 
tada bus neskani.

t

Tai Jaunamečių bendras choras, kuris gražiai padainavo Lietuvių Dienoje, liepos 4 d. Klaščiaus Parke, Maspethe, vado
vaujant mūrikiij Jonui Brundzai, kurį matome dešinėj pusėj. , Kairėje matome stovintį mus. P. Dulkę, kuris taipgi prisi
dėjo prie šio choro suorganizavimo ir šauniai pasirodė su savo vedamu Karalienės Angelų parapijos choru.

—o>— 
žirnių sriuba su kiauliena.

Įdėk kvortą žirnių į šaltą 
vandenį ir užvirink. Tada į- 
dėk 3 svarus šviežios neper- 
riebios kiaulienos ir virink 
iki žirniai taps minkšti. Iš
griebk kiaulieną, žirnius per- 
trink per sietelį, pridėk 1 — 
francūzišką bulkutę (arba 
rols), pašildyk su kiauliena 
gerokai, bet saugok, kad ne
užvirtų.

Vietoj kiaulienos, galima 
vartot jautieną, bet dėl sko
nio įdėt riebumų — sviesto. 
Valgyti su baltos duonos 
sviestuotais gruzdukais — 
toast.

. ................. ,, , ____________ __________________ ____________________,...................... ........................ ____________________________________________________________________ ._______________________________
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KAS DEDASI BROOKLYNE

— Liepos 30 d. Apreiški
mo parapijos salėj įvyks A- 
merikos Katalikų Federacijos 
Tarybos suvažiavimas. Ten- 
pat bus ir Amer. Katal. lai
kraščių redaktorių pasitari
mas. Brooklynui tenka pir
moji tokio suvažiavimo gar
bė.

— Liepos 14, besimaudant 
East River Viktoras Braškis, 
22 m., nuo 552 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. nuskendo. 
Bendrai, E. upėj maudytis 
nepatartina, nes ten nėra jo
kios pagalbos skęstantiems, o 
jų ten nuskęsta daug.

— Darius-Girėnas Aero 
Klubas dirba visu smarku
mu. Sekmadienį į Floyd Ben
nett aerodromą buvo atvykę 
nemažai lietuvių, kurie sekė, 
kaip jauni lietuviai mokėsi 
valdyti ’’Sparnuotą Vytį”. 
Kelius iš jų klubas pavežio
jo. P-lei Ambraziejytei taip 
pavėžyjimas patiko, kad ji 
net prie klubo prisirašė, iš
prašius tėvelio leidimą.

— Šią savaitę išvyko atos
togauti prof. J. F. Tamošai
čiai. Mano aplankyti savo gi 
mines Connecticut Valstijoj.

— Sekmadienį įvyko Karai. 
Angelų parapijos piknikas 

' Klaščiaus parke. Varg. P. Dul 
kė pasirūpino gražia progra
ma. Vakare, šokių metu, bu
vo kumštynės Gražiai kumš- 
čiavosi broliai Tapučiai. Vė
liau pasirodė pora ristikų. 
Nors tai buvo dirbtinai rodo
mas ristikų žiaurumas, vis- 
vien jie pasirodė netaktiškai, 
nešvariai, viens kitą mesda
mi į publiką.

— Penktadienį Shell kom
panija jau atvežė Lituanicai 
II gesą, kurį jį paaukavusi 
skridimui nemokamai. Viso 
atvežta virš 900 galionų.

— Sekmadienį turėjo įvykt 
Lituanicos svorio bandymas, 
bet rytą vėjas pūtė ne iš to 
šono, kaip reikėjo.

— Šeštadienį p. Norkevi- 
Čių namuose, 253 Grand St. 
įvyko Lietuvių Dienos užbaig 
tuvės. Visi pasidarbavę Šešt. 
Liet. Dienos rengime, išklau
sė Valdybos raportą ir po to 
linksmai apkarūnavo savo 
darbą prie užkandžių ir gė
rimo. Gaila, kad negalėjo da
lyvauti daug pasidarbavę pri
siruošime prie Liett. Dienos 
muz. P. A. Dulkė, K. Baltru
šaitis ir muz. Tamošaitis.

— Marytė Vyšniauskaitė, 
Dar.-Girėnas Aero klubo narė 
pirmoji Am. lietuvaitė kan
didatė į lakūnus, smarkiai 
serga. Paguldyta šv. Jono li
goninėn. Draugai ir draugės, 
kurių Marytė turi daugybę,

linki jai pasveikti ir sustiprė
ti.

— Spalių 27 d. Brooklyne 
įvyksta didelis istoriškas pa
rengimas. Tai Vytauto Spau
stuvės, kuri davė pradžią ir 
Amerikai — 5 metų sukaktu
vių vakarienė. Jos reikalu 
rūpinsis visos apylinkės Mo
terų S-gos kuopos.

Paulius.

jamas, o mokesčiai didinami. 
Dabar kiekvienas unijos siu
vėjas apdėtas 12 dol. apart 
tų 26 dol, kuriuos mokama 
unijai. Žinoma, taip yra to
dėl, kad siuvėjų reikalus tvar 
ko ’’Suvienytos tarybos”, o 
patys siuvėjai negali išsitar
ti. Siuvėjas.

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

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

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. iii
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SUSIRINKIMAS

Š. m. liepos 14 d. Apreiški
mo parapijos salėj įvyko L. 
R. K. S. A. 135 kp. susirin
kimas. Nors oras buvo šiltas, 
narių į susirinkimą atsilankė 
nemažai ir dalykus svarstė 
gana rimtai. Susirinkime ta
po išrinkta nauja valdyba, 
kurion įeina šie asmens: V. 
Pūkas — pirmininkas; E. Pū 
kienė — prot. raštin.; K. 
Dumblys seniau buvęs, liko 
vėl finansų raštininku.

Susirinkime p. Dumblys 
pranešė, kad mūsų gerb. kle
bonas Pakalnis persikėlė iš 
115 kp. į mūsų kuopą ir Pau
lina Kresnelienė iš 140 kp., 
persikėlė irgi į mūsų kuopą.

Tarp kitų dalykų nutarta 
kviesti poną L. Šimutį su 
prakalbom, kaip tik jis su
grįš iš Lietuvos; taippat ra
ginti narius, tankiau lankyti 
susirinkimus, ir laiku užsimo 
keti duokles ir kalbinti dau
giau naujų narių, kad prisira 
šytų prie šios kuopos.

MIRĖ

Iš Chicagos atvykęs į rytus 
inž. Simonaitis, lankėsi Ame
rikos redakcijoj. Svetys pasi
dalino įspūdžiai New Yorke 
ir papasakojo apie Chicagos 
lietuvių veikimą.

RADIO RYTAIS 10:45

Radio voice of Lithuanians 
vedama Jono Valaičio, iš 
WHOM gerėjo į WMBQ ir 
bus rytais 10:45 po 15 minu- 
tų pirmadieniais, antradie
niais, trečiadieniais, penkta
dieniais.

PADĖKA

Kun. Vincentas Čižauskas 
nuoširdžiai dėkoja visiems da 
lyvavusiems jo/ primicijose 
(pirmos Mišios Amerikoje), 
Karalienės Anglei} bažnyčioj, 
liepos 14 d. Ypatingą padėką 
reiškia minėtos parapijos šv. 
Ražančiaus draugijai už su
rengimą gražaus pokylio pa
rapijos salėje.

IŠVAŽIAVIMAS

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

i

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 (Mon Avenue,

Tel.: STagg 2—5048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS '

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

Priešais Apreiškimo Bažnyčią J
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

GRABORIUS

Liepos 15 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu T. Bagdonienė- 
Teiberiūtė, gyvenus po Nr. 
305 Wythe Ave., Brooklyne. 
Iškilmingos gedulo pamaldos 
buvo liepos 15 d. už velionės 
vėlę Karalienės Angelų baž
nyčioj, iš kur nulydėta ir pa
laidota šv. Trejybės kapiny
ne.

Velionė buvo dar jauna, 
dora ir patriotinga Amerikoj 
gimusi lietuvė. Lai Dievas jai 
suteikia amžiną ramybę.

Rap.

SUSTREIKAVO SIUVĖJAI

Praeitą ketvirtadienį visus 
vyriško darbo siuvėjus Amal- 
gameitų unijos vadai išvedė į 
streiką. Streiko priežastis 
darbdavių nesilaikymas nus
tatytos darbininkams mokes- 
ties. Streikas sulaikė nuo dar 
bo apie 2000 lietuvių darbi
ninkų. Darbininkai neis į dar
bą, kol nebus atitaisytos su
tartys ir mokama nustatytas 
užmokestis.

Bendrai, siuvėjai yra labai 
skriaudžiami: uždarbis kapo

Liepos 21 d. Vytauto Vai
dilų Ratelis turės ”bus-ride” 
į White Wood Park. Daly
vaus visi nariai su savo drau 
gaiš. Platesnių žinių kreiptis 
į ’’Ameriką”.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

LEGAL NOTICE
NOTICE Is hereby given that Li
cense No. B—1767 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 58 
Stanwix St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST ŽUKAS
AUGUST’S BAR & GRILL

58 Stanwix St, Brooklyn, N. Y.
(29)

IŠNUOMAVIMUI
šeši gražūs kambariai, centrall- 

nis apšildymas ir karštas vanduo. 
Benda pigi. 267 Sumpter St. arti 
Saratoga Ave, Brooklyne. (Wilson 
Ave. gatvekarls priveža). (27)

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
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.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.< ♦

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

IŠSINUOMUOJA
Du fumišiuotl kambariai. Geri 

artimiems draugams. $3.00 kiek
vienas savaitėje.

105—56 89th St., 
Ozone Park, L. I.

(Netoli BOYD Stoties) (29)
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KAK ANGELŲ PARAPIJA

Atkeliama
Vyrų Šv. Vardo draugijos 

bendra šv. Komunija iš šio 
sekmadienio, liepos 21 d. per
keliama į rugpiūčio — Aug. 
11 d. Taigi visų narių prašo
ma tų įsitėmyti ir skaitlin
gai dalyvauti Rugpiūčio 11 d.

Taipgi prašoma nepamirš
ti, kad Šv. Vardo draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 18 d. Atsiveskite 
ir naujų narių.

— Sekmadienį įvykęs pik
nikas praėjo labai sėkmingai.

1 

Buvo daug gražių dalykų: 
choras gražiai dainavo, vai
kučiai šoko, kumštininkai 
kumščiavosi ir imtininkai mu-

,x! SSLL-S 2 ,
Klebonas kun. J. Alek- 

siūnas liejos 13 d. grįžo iš 
atostogų, kurias jis praleido 
.White Mountains, N. H. sta
te. Atrodo pailsėjęs. Tuoj po 
atostogų gavo kiek padirbėti, 
nes ant rytojaus buvo para
pijos piknikas, o rytų mūs 
bažnyčioj buvo primicijos 
kun. Čižausko. Iškilmės buvo 
labai gražios. Žmonių buvo 
£ilna bažnyčia. Paskui para
pijos salėj buvo svečių ir gi
minių priėmimas — pietūs.. 
Čia dalyvavo apie pusantro 
šimto kun. Čižausko artimų
jų draugų ir giminių.

Praeitų pirmadienį liepos 
15 d. Maspetho parapijos vi
si Altoriaus vaikai išvyko 
atostogauti į Long Island į 
kun. Lekėšio vasarvietę. Juos 
išsivežė kun. J. Laurynaitis, 
pagelbstint ponui Valantie
ji!.

Vaikučiai patys su savo 
Dvasios vadu atlieka ir Šei
mininkių darbų. Vaikučiai ir 
kartu jų tėveliai džiaugiasi 
ir dėkoja gerb. parapijos ku
nigams už jįj rūpestingumų ir 
pasišventimų parapijos jau
nimui.

Taipgi dėkojame ir ponams 
Vai antie jams, nes ir jie nuo
latos teikia mums daug ma
lonumo savo patarnavimu.

’’Bunco Party” rengia Mo
terų S-gos 30 kuopų sekmad. 
liepos 21 d. B. Zabelskių sa
lėje. Malonėkite dalyvauti. 
Bus gražių dovanų ir skanių 
užkandžių. Pradžia 4:00. Įžan 
ga tiktai 35c.

Iš Šv. Vincento D-jos veikimo

Šeštadienį, liepos 6 d., V. 
Zabielskio salėj 61-38 56 Rd., 
įvyko draugijos pusmetinis 
susirinkimas.

Apart daug kitų svarbių 
nutarimų buvo pusės valdy
bos rinkimas. Išrinkta sekau

F. Ginaitis, vice pirmin., 
iš C. Brooklyn, N. Y.

P. J. Šlapikas, prot. rašt. 
57-66 63rd St., Maspeth, N.Y.,

J. J. Barnath, iždin., 64-11 
58 Avė., Maspeth, N. Y.

Visais draugijos reikalais 
malonėkite kreiptis pas raš
tininkų viršminėtu antrašu.

Taipgi nutarta, kad visi 
nariai pribūtij ant draugijos 
metinių mišių, sekmadienį, 
liepos 21 d., Atsimainymo V.
J. bažnyčioje, Maspeth, N. 
Y., 9 vai. rytų. Nariai susi
rinks Zabelskio salėj 8:30 
ryte, ir iš ten eis incorpore 
į bažnyčių.

Draugijos piknikas

Liepos 7 d., Klaščiaus par
ke, įvyko metinis piknikas, 
kuriame dalyvavo apie 800 pu 
blikos. Visi linksmai laika 
praleido. Tarpe svečiij ir 
draugų buvo atsilankę Šv. 
Jurgio parap. klebonas kun.
K. Paulonis ir vikaras kun. 
A. Petrauskas, ir ’Amerikos’ 
redaktorius K. Vilniškis,

Draugijos susirinkimai įvy
ksta kiekvienų pirmų šešta
dienį mėnesio, Zabelskio sa
lėj. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6tb STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnafteld 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-08 GRAND AVENUE, 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

ISkirlant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius 

Tel.: JUniper 6-4488

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų RĘpublio 9-3040

RAPOLAS KRUČAS
\1 Fotografas
t 65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.

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

MASPETH, N. Y.

— Lietuvių kalbos vasari
nė mokykla didėja. Įsirašė 
daugiau vaikų. Pamokos bū
na trečiadieniais ir ketvirta
dieniais 9—12 vai. ryte. Mo
kina vienuolės Pranciškietės.

— Kun. P. Lekėšis išvykęs 
atostogų. Buvo šiek tiek su
sirgęs. Iš atostogų grįžo kun. 
J. Balkūnas.

— Šv. Onos novena prasi
dėjo liepos 18 d. Tęsis ligi lie
pos 26 d. Novenalės sudėti
nės Mišios būna kasdien 8:30 
Vai. ir kalbamos novenos mal
dos.

— Sunkiai serga Mykolas 
Dubnickas. Guli Kings Coun
ty ligoninėje.

— Šeštadieniais 7:15 vai. 
vakare Maspetho bažnyčioje 
kalbamas visas trijų dalių rą
žančius, Šv. Ražančiaus Pane
lės Švenčiausios garbei. Taip 
bus kalbama ligi Ražancavos 
šeštadienio spaliij mėn.

— Sodalicijos narės turėjo 
išvažiavimų busu šį sekmadie- 

- nį į Fortoalongų. Maudėsi jū
rėse.

— Stropiai parapijos ruo
šiamasi prie metinio pikniko 
rugp. 11 d. Klaščiaus parke.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING

Standard"

GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 
ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 

GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išsimokčjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

Tel.: Evergreen

POVILAS GUSTAS 
—: Grr a b o r i u s

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

Į CLINTON PARKAS i ■■
E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams g ■B ZbMk

E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. |
R ■■ ę?

E Bette ir Maipeth Ave«., Maspeth, N. Y. |

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

319 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamaburgh Bridge Plaza

GRAND PARADISE BALL ROOMS
' buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS 
S

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.
(Prie pat Forest Park stoties)

| Notary Public Tel.; Virginia 7-1896
Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 

išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomų ir nejudomų nuosa
vybę, žmogaus sveikatų ir gyvybę.

TEL Virginia 7-4499 /
BARRY P. SHAUNS <

(BRONIUS P. fiALINSKAS) S
GRABORIUS ir BAUJAMUOTOJAS ?

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam-v 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automoDinua Įvairiems rei-y 
kalama. Kainos labai prieinamos. J

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