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Palietęs socialist!! leidžia
mo ’’New Leader” nusista
tymą link Francij^j besifor
muojančio priesfašistinio fron 
to, Prūseika kritikuoja, kad 
apie komunistus kalbėdamas 
”N. Leader” sako f ’’jie va
duojasi Maskvos įsakymais”. 
Prūseika baigia tokiu pamo
kslu: ’’Kam plepėti apie mo
tyvus, kuomet mes turime re- 
alio darbo žmonių apsivieniji- 
mo faktą (? ’A.’), kurį reik
tų visiems pasekti”. Reiškia, 
eiva į bendrą darbą, sudary- 
kim bendrą frontą, bet ne
klausk su kuo turi reikalo; 
pagelbėk man, padėk atsistot 
ant kojų, o tada galėsi klaus
ti kas esu, kai tave imsiu už 
gerklės. Tai gudri komunistų 
filosofija.

Ankščiau Sovietų komisa
rai, o ypač mūsų komunistu- 
kai, rėkė, kad madas vaikyti, 
baltą kalnierių dėvėti, tai yra 
buržujiškas išmislas , su ku
riuo reikia kovoti kaip su 
darbininkti priešu. Dabar Sta
linas jau ragina piliečius 
’’buržujiškai” rėdytis. Tik ne 
pasako iš kur badaujantieji 
gaus pinigij tiems rūbams?— 
Pati Sov. vyriausybė surengė 
moterų madii parodą Mask
vos parke. Rusijos komisarai 
’’carėja”. Kažin ką darys 
Bimbos gvardija?

Nežiūrint kaip galingais 
jaučiasi visokį diktatoriai, 
ateina laikas, kada jie turi 
nusilenkt prieš kasdieninę, 
pilką visuomenę. Ir Meksikos 
valdovai skaito savo viešpa
tavimo dienas. Valstiečiai su
kyla prieš valstijii nuožmius 
gubernatorius. Spėjama, Me
ksikos centro vyriausybė pa
laipsniui pakeis savo režimą, 
nes ji jau dabar sušvelnėjo ir 
piliečius užtaria prieš loka
lius engėjus.

—o
New Yorko miestas panoro 

nusikratyti rakefyrių, kurie 
terioja gyventojus kontribu
cijomis. Pagyvensim, pamaty
sim, kaip tas darbas seksis. 
Raketerizmas yra įsigalėjęs 
ir savo auku randa darbinin- A.
kų unijose, darbdavhj ir dar
bininkų tarpe, smulkioj ir 
stambioj pramonėj, taipgi po
litikoj.

—o—
Rami, karalienės Vilhelmi- 

nos valdoma Olandija atsidū
rė politinio ir ekonominio 
bankroto angoj. Atsistatydi
nus ministerių kabinetui, ka
ralienė pakvietė katalikų va
dą Oalberse sudaryti naują 
kabinetą.
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DARIAUS — GIRĖNO PAMINKLAS 
ATIDENGTAS

Dalyvavo Tūkstantinės Minios Žmonių
Chicago. — Liepos 23 d., 

popiety j, su didelėmis iškil
mėmis Marquette parke lietu 
viai nudengė naujai pastatytą 
Dariui-Girėnui marmurinį pa 
minklą. Iškilmėse dalyvavo 
Amerikos Legionai, militariš- 
ki benai, skautų būbnų kor
pusai ir keliatas lietuviškų 
draugijų, kurių eiseną atlydė 
ję trys orlaiviai, į susirinku
sias minias barstė iš oro gėles. 
Paminklas buvo pridengtas 
didele USA. valstybės vėleva. 
Militariškam benui atgrojus 
’’Star Spangled Banner” ir 
milžiniškam lietuvį parapijų 
jungtiniam chorui, vadovau
jant A. S. Pociui, atgiedojus 
’’Lietuva, Tėvynė mūsų” hi
mnus, paminklas nudengta. 
Paminklą nudengus iššauta 
trys ’’bombos”, kurioms ply
šus ore išsidraukė vėliavos, 
o lakūno Janušausko vedami 
orlaiviai skraidė, tai nusileis 
darni žemyn, tai iškildami au- 
gštyn, barstė gėles. Ypatin
gas įspūdis susidarė, kuomet 
vienas orlaivis kriokdamas, 
visu smarkumu dukart nusi
leido prie paties paminklo, 
tartum bučiuodamas jo vir
šūnę.

— Ši savaitė yra istorinė 
Amerikos lietuviams: per su
virs 15 metų neveikusi A. L. 
Kat. Federacijos Taryba, ta
po atgaivinta. Suorganizuota 
taip senai reikalinga Ameri
kos Lietuvhj Žurnalistų Są
junga. O pačiam savaitraš
čiui ”Amerikai” yra taipgi 
istorinė savaitė: jis priimtas 
į ALŽS-gą, tai viena, o kntra, 
Amerikos redakcijoj lankėsi 
žymiausi katalikiškos išeivi
jos laikraščių redaktoriai: tai 
Lieonardas Šimutis (Draugo), 
Antanas Kneižys (Darbinin
ko) ir Matas Zujus (Garso). 
Pirmasis trečiadienį išvyko 
Lietuvon, antrasis grįžo į Bo
stoną, o p. M. Zujus savaitės 
galą praleidžia New Yorko 
apylinkėse atostogaudamas.

Tolesnė dienos programo 
dalis prasidėjo paminklo pa
šventinimu. Pašventimo cere
monijas atliko vyskūpas Teo
filius Matulionis, asistuojant 
būriui kunigų, tarpe kurių 
buvo net atkeliavusių iš ryti
nių valstijų. Paskui pasakyta 
visa eilė lietuviškų ir angliš
ki], kalbų, ir chorų-choro su
dainuota keletas lietuviški^ 
dainų, vadovaujant muzikos 
profesoriui Pociui. Prie pa
minklo atnešta gyvų gėlių 
vainikas nuo Lietuvių Mote
rių Piliečių Lygos; vainiką 
atnešė dvi merginos, kurių 
viena pasipuošus USA vėlia
vos spalvomis, o antra Lietu
vos spalvų kaspinais, apsiren
gus lietuviškais drabužiais. 
Taip apsirengusių mergaičių 
būris dalyvavo ir eisenoje, 
nuo Jaunosios Birutos Drau
gijos.

Sveikinimo telegramus at
siuntė Liet. Gener. kunsulas 
P. Žadeikis iš New Yorko, 
Lietuvos atstovybės sekreto
rius p. Bagdonas iš Washing 
ton, Dariaus-Girėno Postas su 
auka iš Brooklyn, ir Chicagos 
miesto majoras, atsiprašyda
mas, kad prisižadėjęs daly
vauti programe, negalėjo lai 
ku sugržti Chicagon.

Žmonių j iškilmes susirinko 
didelė daugybė; tikrą skait
ini nuspėti sunku, nes visą 
laiką nesiliovė judėjimas, lai 
kas nuo laiko būriams iš aik
štės bėgant miškelin slėptis 
nuo didelio saulės karščio; 
miškelyj atsivėdinę gryžo, tai 
kiti traukėsi. Bet galima 
spręsti, kad žmonių buvo 25,- 
000 — 30,000.

ETIOPIEČIAI NUGA
LĖJO ITALUS

Addis Ababa, liepos 29 d. 
— Etijopijos žiemių vakarų 
dalyj etiopiečiai pirmą kartą 
smarkiai susikirto su italais ir 
juos nugalėjo.

Pranešama, kad italai, kaip 
sako etiopiečių vadas, įsiver
žė Etiopijos teritorijon ir ties 
vienu upeliu pasidarė stovy-1 
klą.

Etiopiečiai naktį staiga už
klupo ramiai nusiteikusius ir 
sugulusius italus. Pasireiškė 
kruvina kova. Apie 40 italų 
ir 20 etiopiečių nukauta. Li
kusieji gyvi italai paspruko 
iš kautynių vietos.

ĮSTEIGTA ALŽS.

Liepos 30 d., po įvykusio 
Brooklyne Liet. Kat. Federa
cijos Tarybos posėdžio, įvyko 
katalikiškų laikraščių redak
torių, jų įgaliotinių ir artimų 
jų bendradarbių pasitarimas, 
kuriame apkalbėti svarbieji 
išeivijos reikalai, ypač mūsų 
periodinę spaudą liečią klau
simai. Po pasitarimų, nutarta 
įsteigti Amerikos Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungą. Į valdybą 
išrinkta ; ’ ’Draugo ’ ’ redakto- 
torius Leonardas Šimutis pir
mininku, ’’Garso” red., Ma
tas Zujus — vice pirm., Ame 
rikos red., Kazys Vilniškis, 
sekretorium ir ”Darbininko” 
redaktorius Antanas Knei
žys, iždininku. Be čia išvardin 
tų laikraščių buvo atstovau
jama ir ’’Moterų Dirva”, 
’’Laivas”. Taipgi dalyvavo 
žymieji mūsų plunksnos meis
teriai kun. J. Balkūnas, kun. 
Karužiškis, kun. Juras ir kiti. 
Po susirinkimo, kuris baigėsi 
kun. J. Balkūno klebonijoj, 
visi buvo gražiai pavaišinti..

PRŪSIJOJ PANAIKIN 
TA PLIENŠALMIAI

Rytų Prūsijos gubernato
riaus Kocho įsakymu, užda
ryta ir panaikinta vokiečių 
karo veteranų plienšalmių or
ganizacija ir konfiskuoti or
ganizacijos turtai.

Gubernatorius pareiškia, 
kad šį organizacija veikė 
prieš nacionalsocialistų (na- 
zių) partiją.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
nerimas tarp Vokietijos gy
ventojų didėja.

Gyvenimas darosi vis la- 
I biau nepakenčiamas.

APDOVANOS PAVYZ
DINGAS MOTINAS
Paryžiaus katalikų dienraš 

tis ’’Croix”, pažymėjęs didelį 
gausingų šeimų motinų pasi- 
tarnavimą Prancūzijai, siūlo 
gausingų šeimų motinoms įtei
kti garbės legiono ordiną.

Reikia pažymėti, kad gar
bės .legiono ordinas yra auk
ščiausias garbės ženklas. Jį 
turintieji gauna netik nuola
tinę piniginę pensiją, bet gau 
na ir šiaip daug visokių pri
vilegijų.

PILSUDSKĮ PAGER
BĖ VAGYS IR PLE- 

ŠIKAI
Esą Pilsudskio mirimo die

ną atėjo raštas į Var
šuvos policijos nuovadą, kur 
buvo pranešta, kad Varšuvos 
plėšikai nutarę pagerbti mar
šalą tuo būdu, kad per pen
kias paskirtas gedulo dienas 
jie susilaikysią nuo savo dar
bo.. Ir iš tikro, jie savo žodį 
išlaikė. Taigi, matyt, kad jie 
organizuoti.

ANGLIJA DIDINA 
KARO LAIVYNĄ

Patirta, kad Anglijos vy
riausybė planuoja vykdyti se- 
ptynerių metų karo laivų sta
tymo programą. Per tą laiką 
norima pastatyti apie 130 ka
ro laivų. Šiam darbui bus iš
leista apie 750 milionų dole
rių. ' . •

Anglijos vyriausybė šį sa
vo planą pranešė Europos di
džiulėms valstybėms ir Japo
nijai.

BALTIJOS MIESTŲ 
KONFERENCIJA

Liepos 6—8 dd. Kaune įvy 
ko II-ji Baltijos miestų sąjun
gos konferencija. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos miestus at
stovavo apie 70 atst. Konfe
rencijoje Kauno miesto bur
mistras Merkys ir Estijos mie 
stų sąjungos atstovas skaitė 
referatus apie Baltijos valsty 
bių savivaldybių aparatą. Da 
lyviai aplankė ir apžiūrėjo 
inžymesnes Kauno vietas, taip 
pat aplankė ir Klaipėdą Kon
ferencija įkurta 1926 m.
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VEIKIMO VAGĄ GILINANT
Nežiūrint, kaip sena valstybė ir kaip nusistovėjusi jos 

santvarka, visuomet atsiranda daug taisytinumų, patobulini
mų. Nežiūrint, kad Amerikos lietuvių ateivija yra beveik taip 
sena, kaip sena pati mūsų tautos išeivija, nežiūrint kad dau
gelis mūsų katalikiškų įstaigų jau atšventė pusės šimtmečio 
gyvavimo sukaktis, nežiūrint, kad Amerikos katalikų įkurta 
periodinė spauda — laikraščiai ruošiasi minėt pusšimčio 
metų sukaktis, mes vis randame spragų savo lietuviškame 
tautiniame ir religiniame veikime.

Taip didžiojo karo metu ir jam pasibaigus gražiai atsi
žymėjo savo darbu Kat. Federacijos Taryba, kuri, deja, kurį 
laiką buvo apmirusi, nebesusirinkdavo pasitarimams. Bet, 
štai, gyvenimo reikalavimų pašaukta, ji vėl atbudo. Katali
kiškoji visuomenė pamatė ir įvertino Tarybos reikšmę; jos 
pasigedo dėl daug prieš jos akis stovinčių svarbių reikalų. 
Ir šis, po ilgos pertraukos, pirmas Tarybos posėdis sutraukė 
iš visos, bemaž, Amerikos žymiausius katalikų veikėjus, lie
tuvybės ramščius. Atgaivinta Federacijos Taryba galima tik 
pasidžiaugti ir palinkėti, kad ji savo užduotį sėkmingai vyk
dytų. Jos atgaivinimui užtaisyta katalikiškos išeivijos veiki
me atsiradusi spraga, kuri buvo beįvedanti disonansą tarp 
kolonijų veikėjų ir atskirų žymiųjų mūsų organizacijų.

ALŽS. SUSIKŪRUS

Yra sakoma: Liežuvis žmogų pakaria ir paleidžia; tuo- 
tni norima pasakyt, kad liežuvio vartojimas yra netaip jau 
paprastas ir bereikšmis dalykas, kaip kai kam iš paviršiaus 
jis atrodo. Bet daug svarbesnis ir reikšmingesnis yra tai 
spaudos vartojimas. Spauda pasiekia toliausius kampelius, 
joj pasakytas žodis neišdyla, kaip gyvas žodis, bet pašlieka 
nerybotam laikui ir gali būti pakartotas už šimtmečių. Jei 
liežuvis tik ’’žmogų pakaria ir paleidžia”, tai spauda, laik
raščiai valstybes ir ištisas tautas gali sunaikinti, sugriauti 
jų moralę; arba gali sujungti į vienybę, kūrybinį darbą, iš
auklėti doroje, valstybingume, įskiepyti tautose sveiką pa
triotizmą. Dėlto, tai, ir sakoma, kad spauda yra didžioji pa
saulio galybė.. Mums, neskaitlingai ir kasdien pavojuose gy- 

. venančiai lietuvių tautai, ytin svarbu tą spaudą naudoti 
taip, kad ji stiprintų mus doroje, sveikame patriotizme, savo 
pareigų supratime,* žmogaus teisių gerbime. Bet, deja, mūsų 
gyvenimas yra pilnas priešingų čia suminėtam reiškinių. 
Mūsų periodinė spauda minto pigia ir labai žema argumen
tacija, visuomenę provokuojančiom melagingom žiniom ir 
labai dažnai žemiausios rūšies plėtkais. Tai yra skaudus fak
tas. Skaitančioji visuomenė iš to daro savo išvadas: nustoja 
gerbę tą spaudą, jai nebepasitiki, o kiti lengvai paseka laik
raščius ir patys tą patį pradeda praktokuoti. Ta besiplečianti 
liga turi būt izoliuota, kad ji nebesiplėstų toliau ir palengva 
būtų visai pašalinta. Tas reikalauja ilgesnio laiko. Bet džiau
giuos, kad senai svajota idėja pradeda nors dalinai realizuo
tis. Štai atsistojome prieš įvykusį faktą: Katalikiškų Ameri
kos laikraščių redaktoriai ir artimieji jų bendradarbiai, žy
mesnieji išeivijos plunksnos valdytojai suorganizavo Ameri
kos Lietuvių Žurnalistų Sąjungą. Jos tikslas — kovoti su au
kščiau išvardintais mūs visuomenėj ir spaudoj besireiškian
čiais nenormalumais.

Nebeto, ALŽS turi ir kitų uždavinių. Dalintis informaci-
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KATALIKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.

Liepos 30 d įvyko A. L. R. 
Katalikų Federacijos Tarybos 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo šių organizacijų atsto
vai :

Moterų Sąjunga — Ona 
Dobrovolskienė, Kun. J. A. 
Karalius — Kun. Vienybę, L. 
R. K. P. BL1 Am. Susivieniji
mo kun. P. Juškaitis, ALRK. 
Fed. Philadelphijos skyrius, 
kun. Ig. Valančiūnas, LDS. 
Centro, kun. J. Švagždys, Ku
nigiu Vien sekr. kun. Pr. M. 
Juras, kun. P. Lunskis — sve
čias iš Lietuvos, Darbininkas 
A. F. Kneižys, ALRK Fed. 
Philad. skyrius kun. J. J. Če- 
pukaitis, ALRK Fed. ir LRK- 
SA. pirm. ’Draugo” red. L. 
Šimutis, ALRK Fed. vice pir
mi n. Ryt. Valst. Kun. Pro v. 
pirm. Kun. J. Simonaitis adv. 
J. Grišius iš Chicagos — sve
čias, kun. V. Matulaitis — St. 
Clair, Pa. kun. J. Balkūnas, 
Fed. Centrą; kun. J. Karta- 
vičius ir kun. dr. Jagminas— 
svečiai; M. Zujus ’’Garos”, 
kun. Karužiškis — Cleveland, 
J. P. Machulis — N. Yi Kat. 
J. P. Machulis — N. Y. Kat. 
Fed. Apskr., K. Vilniškis. 
Prof. Sąjungą.

Suvažiavimas buvo labai 
gyvas, įdomus; apsvarstyta 
daug svarbh} dienos klausi
mų, patiekta sumanymų ir re 
zoliucijų ateinančiam Fede
racijos Kongresui, kuris įvyks 
Philadelphia, Pa rugp. 21—23 
d. Taipgi Federacijos Centro 
Sekret. L. Šimučiui vykstan
čiam j Pasaulio Liet. Kong
resą įteikta keletas rezoliuci
jų ir sumanymų patiekti kon
gresui.

Nors šis Tarybos suvažia
vimas lyg atgaivino Tarybos 
veikimą, tačiau galutinai ji 
turės užgirti ateinantis Fede
racijos Kongresas; kuris be 
abejonės, pasisakys už atgai
vinimą.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
suvėlavus atvykti Fed. Centro 
vice pirm, ir sekret. suvažia
vimą atidarė ir vedė Centro 
valdybos narys kun. J. Bal
kūnas, sekretoriauti susirin
kimo pakviestas K. Vilniškis.

SULIG JURGIO IR KEPURĖ
’’Draugas” rašo:
’’Priežodis sako, kad ’’su

lig Jurgio ir kepurė’. Jį gali
ma pritaikinti Grigaičiui ir 
jo redaguojamam laikraščiui. 
Koks laikraštis toks ir jo re
daktorius.

” ’N-nų’ redaktorius nuo
lat leisdamas visokias mela
gystes, stengiasi kitus melavi
me įtarti. Vadinas, ’kuo pats, 
kvep,tuo ir kitus tep’.

f ’’Sąryšyje su antrojo trans 
atlantinio skridimo organiza
vimu, Grigaitis tiek kartų su
melavo savo skaitytojams, 
kad jis jau skaito paprasčiau
siu dalyku meluoti.

’’Kaip anuo kart, taip ir 
savo šlamšto 171 nr., Grigaitis 
rašo, kad visi Tie, kurie nesu
tiko su jo organizuojamojo 
skridimo metodomis, geidžia, 
kad lakūnas Vaitkus žūtų. To 
geidžia komunistai, ’vanagi
niai ir karpiniai nenaudėliai’, 
to geidžia ir 'fanatikų klika’. 
Esą, ji nori, kad skridimas ne 
pasisektų, ’idant ji paskui ga
lėtu lieti krokodilio ašaras ir c
daryti biznį.’

” Taip rašyti gali tik toks 
žmogus, kuris yra įpratęs me
luoti ir visai iš lygsvaros išė
jęs. Mes niekuomet nesame 
linkėję lak. Vaitkui ar kam 
kitam kokios nors nelaimės. 
Tačiau Grigaitis jau kelintu 
kartu tiesiog akyplėšiškai 
tvirtina, kad taip. Taip pat 
nesuprantama, kokį biznį tie 
’gaivalai” galėti} padaryti, 
jei lakūnas žūtų. Ar Jijušas 
žino, ką jis kalba?

’’’Specialiai Grigaičio nau
dai pakartojame, kad mes lin
kime Vaitkui laimingiausios 
kelionės.”

’ ’AŠ BUVAU HITLERIO

KALINIU”

Anglų kalba pasirodė kny
ga: ”Aš buvau Hitlerio kali
niu’ (I was Hitler’s Prisoner) 
Rašo Stefan Lorant. ”Mun- 
chene Illiustrierte Presse” re
daktorius, kurį Hitlerio naziai 
išlaikė kalėjime apie 6 ir pu
sę mėn. be jokios kaltės. Jis 
buvo nakties metu išverstas 
iš patalo Ir įmestas į ’’saugu
mo vietą”, vien už tai, kad 
jo konservatyvios krypties 
bet visai nepolitiškas savait
raštis, labai įtakingas visuo
menėj, kartą nepriėmė vieno 
nazių lyderio Barono Hahn

jomis, įvairiais dienos klausimais, suvienodinti nusistatymo 
liniją svarbesniuose visuomeninio gyvenimo klausymuose, 
ieškoti daugiau sau draugų, bendradarbių.

novelės. Lorento namai buvo «
nuterioti, nejudomas turtas 
konfiskuotas. Palikęs žmoną 
ir 13 metų sūnų be jokių pa
jamų, Lorentas kante j o kon
centracijos stovyklos kanky
nes, matė sudaužytus, pajuo
dusius kitų kalinių kūnus ir 
iš to visko parašė dienoraštį, 
kurį paskui atsilankiusi jo 
žmona išnešė. Tarp daugelio 
šiurpų vaizdų, piešiančių į 
kokią baisią Hitlerio tyranija 
yra patekę Vokietijos žmonės, 
Lorento knyga išvelka kitą 
labai tragingą šeimos apraiš
ką Vokietijoj. Tas atvaizduo
ta paties Lorento gryžiiųe iš 
kalėjimo. Kai jis grįžta į na
mus po 6 ir pusės mėnesių, jo 
žmona pasitinka iškėstom ran 
kom, pilna džiaugsmo. Gi vie 
nintėlis sūnus 13 metų Andis 
nusigręžia nuo Tėvo. Kada šis 
eidamas prie savo sūnaus, 
klausia jo: ar tu manęs ne
pasveikinsi, Andi? Vaikas iš
kelia ranką ir sušunka: ”Heil 
Hitler””.

IMIGRANTŲ PROBLEMOS

Klausimas. — Ar ateivis 
kuris sykį buvo išdeportuo- 
tas iš Suv. Valstijų, gali vėl 
į šią šalį sugryžtį? «

Atsakymas. — Galimas, jei 
ateivis nepriguli prie krimi- 
nališkos klasės ir jeigu buvo 
išdeportuotas dėl nelegališko 
atvykimo arba dėl kitos prie
žasties, kuri jį neprašalina 
nuolatai iš Suv. Valstijų. Iš
deportuotas turi Darbo Sek
retoriaus vėl prašyti įleidimo. 
Tokį leidimą greičiau išduos, 
jeigu tokis ateivis čionais pa
liko Amerikos pilietę — žmo
ną arba Amerikoje gimusius 
vaikus.. Sugryžti jis gali tik 
po vienų metų po išdeporta- 
vimo.

Kl. — Esu naturalizuotas 
Amerikos pilietis. Aš apsive
džiau su našle, kuri dar ne 
pilietė. Jos 16 metų duktė gy
vena Europoje. Ar aš galiu 
pasavinti tą mergaitę legališ- 
kai, ir ar ji galės atvykti kai
po nekvotinis imigrantas?

Ats. — Vaikas negali tapti 

Amerikos piliečiu per patėvio 
pilietystę. Vaiko pilietystė* 
priguli nuo tėvo pilietystės, 
jeigu tėvas yra gyvas. Po tė
vo mirties, motinos pilietys
tės stovis paprastai nuspren
džia, nepilnamečio — svetim
taučio vaiko pilietystės stovį. 
Dabar tavo žmonos duktė ga
li reikalauti tik ’’antros pir
menybės” vietą kvotoje, kaip 
neištekėjęs, nepilnametis vai
kas legališkai įleisto tėvo.



Rugpjūčio 2 d., 1935 m. ’’AMERIKA”

ŠERMUKŠNINĖ

TARAPOČIO PASAKA

Būnant senam krajui gir
dėjau tarapočio pasaką apie 
Raguvos Žydus ir mano drau
gą karininką. Dabar noriu 
pasakyt tarapočio pasaką 
apie Brooklyną. Paklausyki
te jei suprasite.

Kitą kartą Brooklyne pas
klydo kažkoks netikėtas lie
tuviškas gvoltas. Visi garsiai 
ir pašnabždom ėmė šnekėt: 
’’Byra, byra, byra"’. Aš ir 
daugiau tokių, kurie daug 
žiemų ir vasarų yra matę* ir 
kurie žinojo ką reiškia girdėti 
žodį ’’Byra” pamisimom. 
’’Byra: kas byra? — Jei ke- 
no kišeniai pilni, lai biskutį 
nubyra”.... Ir tuoj pasirodė 
dėlko buvo taip garsiai rėkia
ma, kad byra, gi gimė lie
tuviškas boisas, kuris tuoj^pa- 
sikrikštino Ansalis. Bet kad 
tai skambėjo ne patriotiškai, 
tai kiti nutarė naujagimį ber- 
mavot patriotiškai ir pavadi
no ’’Patriotiška Daina”. Dai 
na dainuot ėmė, o byrėjimai 
baigėsi ir garsus šauksmas 
kad ’’Byra” visų buvo pa
mirštas, lyg į seną krajų, tie
siai į Kauną, išdeportuotas. 
Daugumui buvo nė šilta nė 
šalta. Tik tiems, kuriems dau 
gi ausiai teko neščesčių ant 
savo kailio pajust, kai žmo
nės šnekėjo, kad byra, .— da
bar teko dirbt, prakaituot, 
naujagimi globot. Bet kai šis 
bent kiek paaugo ir bent pu
sės piliečio provas tarp lietu
viško svieto gavo tai ir nuėjo 
savais keliais, savo globoto
jui nė dėkų netaręs. Tada pa
sirodė, kad dažnai vaikai pa 
miršta savo tėvus. Negana to, 
kad prasti žmonės pirma rėkė, 
bet kai dabar ėmė rėkt patys 
vargamistros, kad jų choruos 
kažkas byra, tai pasidarė šva 
kas interesas. Ir neatbojant 
visko, chorai nemažai nuken
tėjo, susilaukdami žvalgi) sa
vo gryčioj. Tuoj buvo tūlose 
gubernijose paskelbtas karas 
ir taip susidarė nersis nė-tas: 
savi marškiniai pradėjo kū
ną griaužti. Ir jei kas pakasė ; 
niežėjimo vietą, tai dar dides
nis liarmas kilo. Tai taip at
rodo ta brooklnietiška tara

i počio pasaka, apie kurią ne 
visi žino ir kaikas net nori, 
kad Brooklyne vėl lėktų: 
’’Byra”. Bet pamatysim, kam

I šį sykį byrės. Greičiausiai tai 
i daktarui. Ir aš, ir daugelis 
kitų, kurie jau ant japonckos 
vainos barzdas nešiojom, — 
tik pasijuoksimi iš visko.

KAS PRIEŠ MOTERIS

Netaip senai Brooklyne at
sirado'prašmatnių galvų, ku
rie užsimanė suruošt ’’Mote
rų Teismą”. Ir tikėkit man, 
jie suruošė. Tik ’’teismui” 
pasibaigus diskucijų buvo 
daug daugiau negu ’’teisme”. 
Dar ir pereitą nedėlią, antai, 
vieną iš ’’nuteistųjų” teismą 
rengusi o j vėl rašo: ’’Kad 
ir nemoku taisykliškai rašyt, 
bet moku taisykliškai pro- 
taut ir į jūs neprotingus prie 
kaištus atsakyt.... mofers — 
’’teismas” buvo suruoštas 
pačių ’’nusikaltėlių”. Ot tai 
bent gavot slap in the face. 
Dabar, sužinoję kas esat, ver
čiau uždarykite armonikas, 
nes ne visų ir ne visiem ta 
pati muzika vienokiai nervus 
kutena.

Cicilista Spaviedojasi
Jau kelios nedėlios, kaip

’’Naujienų” Grigaitis ir ”Vie 
nybės” Tysliava sporinasi, 
kas daugiau aikvoja Susiv. 
Lietuvių Amerikoje (SLA.) 
turto. Grigaitis sako, kad 
’’Vienybė” daug nunešė Su
sivienijimui Diet. Am. ir da
bar tebesinaudoja jo malo
nėm, o Tysliava sako, kad 
Chicagos cicilistai su Grigai
čiu daugiau krividija tą Su
sivienijimą. Taigi nė vienas iš 
jų "heužgina, kad Susivieniji
mo turtas naudojamas. Tik 
viens ant kito sako, kaip toj 
pasakoj: ’’Kam tu daugiau 
vagi už mane”. Toks Jų ”spa 
viedojimasis” gali kaikam ir 
akis atidaryti. Dėdė.

22—23 birželio. Joninių šven
tė mūsų šventovėj, Rambyno 
kalne, praėjo su geriausiu pa
sisekimu.
' — Vokietijos naziai užda

rinėja katalikų laikraščius. 
Vokietijos katalikų vyskupai 
turėjo suvažiavimą ir aptarė 
aktualiuosius katalikų klausi 
mus Vokietijoj.

— Nuo rugp. 1 d. dėl ne- • 
tvarkos uždaroma 4 žydų vi
durinės mokyklos: Panevėžy
je, Kėdainiuose, Mažeikiuose 
ir Suv. Kalvarijoje. Visos ki
tos žydų vidur, mokyklos 
švietimo ministerijos įspėtos 
pasitaisyti.

— Liepos mėn. 7 d. Stali-

Seserų Pranciškiečių Vienuolynas ir Mergaičių Akade mije, Pittsburgh, Pa.

' TRUMPOS NAUJIENOS
---------------o

— Sovietų vyriausybes pri
imtu instatymu, šoferiai, 
kurių girtumo invyktų auto
mobilio katastrofa, per kurią
žūtų žmonių, galės būti bau
džiami mirties bausme.

— Netoli Pakalnės, Prūsuo
se, mok. Lemkė nesenai iška
sė ugnies skiltuvą, kuris, spė
jama, yra 10,000 — 7,000 m. 
prieš Kristaus gimimą laikų. 
Senovės liekana persiunčiama 
in Karaliaučiaus muziejų.

— Archeologai, rausdamie- 
si Atėnų angoroje, atrado 70 
metrii ilgio ir 40 metrų pločio 
teatrą, kuris siekia romėnų 
epochos. Kai kurios teatro 
dalys yra puikiai išlikusios.

— Šiomis dienomis 'Pečio- 
roje sprogo estų kariuomenės 
amunicijos sandėlis. Po spro
gimo kilo gaisras. Sandėlyje 
buvo tik vienos baterijos amu 
nicija.

Šiomis dienomis Palestinoj 
atidarytas Lietuvos išeivių 
bankas.'

— Klaipėdos krašte yra pri 
prasta Jonines švęsti prieš 
Joną pirmąjį sekmadienį. Šie
met tokios pat tradicijos šven 
tės apeigos buvo švenčiamos

nu i pirmininkaujant, įvyko 
dėl pirmas komisijos Sovietų Ru

sijos konstitucijai keisti po
sėdis.

( — Tabasco valstijos dikta- 
; torius Canabal pašalintas iš 
vietos. Meksikos studentai 
triukšmauja iš džiaugsmo, nu 
galėję kraugerį katalikų žu- 
dytoją.

— Amerikoj eina propagan
da už santykių,nutraukimą su 
Vokietija. Jaučiama didelė 
žydų įtaka; katalikų perse
kiojimas irgi neišeis ant gero 
Hitleriui.

— Norėdama išlaikyt ”neu 
tralumą”, Anglija atsisakė 
parduot ginklus ir Italijai, 
(kurių ji pati pasigamina) ir 
Ethiopijai (kurių ji neturi). 
Tą patį padarė ir Belgija. 
Ginčui tarp Ethiopijos ir Ita
lijos spręsti šią savaitę turi 
įvykti Tautų S—gos specialis 
posėdis.

— Vokietijoj plinta visoki 
priešhitleriški raštai, kurie 
nesuvaldomai plaukia iš už
sienių ir gaminama viduje.

— Kauno apylinkių ūkinin 
kai ėmė pristatinet net kai
mišką duoną į Kauno rinką 
ir krautuves. Miestiečiai ją no
riau perka, negu kepėjų ir 
malūnų sindikatų juodą duo
ną.

— Lietuvos Teismo minis- 
teris įsakė, kad visoki triukš
madariai, mušeikos ir tvarkos 
ardytojai būtų smarkiai bau 
džiami.

—Grupė Kauno pirklių 
sumanė įsteigt radio reikme
nų dirbtuvę. Ir vyriausybė 
tam pritaria, nes dabar už ra 
dio aparatus užsienin išplau 
kia daug pinigų.

— Lietuvos popieros fabri 
kas jau rengiasi net į užsienį 
eksportuot popierą. Gaunama 
paklausimų iš kitų šalių.

— Lietuvoj teleistas Įstaty

mas, kad visiems benzinu dir 
bantiems motorams būtų var- 

? tojama 75% benzino ir 25% 
spirito. Tuo bus 'sumažintas 
benzino importas ir padidinta 
ant 2 mil. litrų spirito gamy
ba. ,kuri suvartos apie 500,- 
000 bulvių ir 12—13 tūkst. 
rugių centnerių.

— Suskaičiuota, kad visoj 
Lietuvoj dabar yra 156 brie
džiai, daugiausia Žalgirio urė 
dijoj.

— Liepos pradžioj Jugosla
vijos katalikai turėjo Euchar- 
ristinf kongresą į kurį suplau 
kė minios žmonių; 25,000 vy
rų ir 30,000 vaikučių priėmė 
Šv. Komuniją.

— Per Vilniaus kraštą pe
rėjo didelė audra su lietum. 
Apie' Gardiną padaryta ypač 
daug nuostolių.

— Terre Haute, Ind. Čia 
gatvekarių ir busų darbinin
kų streikas, kuris kilo dėl 
Golumb. Enamel and Stamp
ing Co. streiko, baigėsi.

— Vokietijos naziai įtarinė 
ja neištikimom esant neku- 
rias Veteranų organizacijas ir 
jas uždarinėja. Hitleris ' 
savo šešėlio.

Sekmingęrnei kovai su nar
kotikų šmugelninkais Jungt. 
Valst. vyriausybė planuoja į-
steigti Narkotikų ūkius Fort 
Worth, Texas; panašias, kaip 
gegužės mėnesyj atidaryti



Kun. Dr. J. Navickas.

DEL TĖVYNES

— Jonuk, mano sūnau, — pro ašaras kalbėjo ji sūnui, 
— mes jau senai laukiam tavęs parvažiuojančio.

— Tai jau ir parvažiavau. — kimiu balsu atsakė sūnus.
— Vyručiai, neškit tuojau jį vidun. — tarė Skirsnienė.
Viduje blykčiojo lempa. Balsva šviesa apšvietė išblyš

kusį Jono veidą. Galva apraišiota baltais skaruliais, per ku
riuos matėsi sukepęs kraujas. Motina ir sesuo bučiuoja savo 
brangų sūnų ir brolį. Senutė sėdi ant lovos krašto neatitrauk
dama nuo jo akių.

— Tamsta Skirsnienė ? — paklausė kareivis. — Mūsų ge
nerolas liepė man’ išreikšti savo nuoširdžiausią užuojautą, 
jog jūsų sūnus, o mūsų draugas sužeistas. Jis*savo narsumu 
pasirodė tikrai vertas tėvynainio vardo, ištikimo savosios 
tėvynės gynėjo. Tesuteikia jam Aukšęiausis ko veikiausiai 
pagyti ir vėl stoti in Lietuvos laisvės kovotojų eiles. Mums 
insakyta ko greičiausiai grįžti. Rytoj anksti atvyks miestelio 
daktaras.

brolio

— Štai laiškas, kurį man indavė raštininkas.
Vyrai išėjo. Sugirgždėjo vežimo ratai, sutrypė arkliai ir 

jie išvažiavo.
— Jonuk, vaikeli mano, — ašarojo motina, — Ar bai

siai tave sužeidė? Ar galvą sudaužė?
Jonas nieko neatsakė. Tik retas ir alsavimas tesiveržė 

iš jo krūtinės.
— Mamyte, štai Vincuko laiškas iš Amerikos.
— Dive, tu mano! Ką gi jis rašo? Skaityk.
Viktutė priėjo prie lempos ir pradėjo skaityti 

laišką:
’’Brangūs Tėveliai, jau praslinko penki metai nuo pas

kutinės žinios iš tėviškės. Per tą vįsą laiką mano laiškai ding
davo ar būdavo grąžinami. Vakar mūsų informacijų biuras 
Washingtone paskelbė laikraščiuose, jog Jungtinių Valsty
bių valdžia jau leidžia siųsti laiškus ir pinigus in Lietuvą. 
Aš pasinaudojau pirma proga. Su laišku kartu išsiunčiu 
šimtą dolerių pinigais. Tuojau atrašykite ar gavote mano lai
šką ir pinigus. Atsiųskite ilgą laišką — aprašykite visa — 
ar sveiki tėveliai, Jonukas, Viktutė. —

V-j. pį i ,7^775 lį sYzmo ir lieku karštai jus my- 
aa”.

Yra sakoma: Liežuvis žmog/iekas nepratarė nė žodžio, 
tai norima pasakyt, kad liežuvioilgindamos jau ir taip retai 
paprastas ir bereikšmis dalykas, 
jis atrodo. Bet daug svarbesnis iškas iš Amerikos. — nuste- 
spaudos vartojimas. Spauda pasnetai ilsis kapuose. Jonukas 
joj pasakytas žodis neišdyla, kai? — nei gyvulių, nei grūdų, 
nerybotam laikui ir gali būti pa sus vargus, kad jis atjaustų 
liežuvis tik ’’žmogų pakaria ir p 
raščiai valstybes ir ištisas tauta; 
jų moralę; arba gali sujungti į a 
auklėti doroje, valstybingume, įsęs. 
triotizmą. Dėlto, tai, ir sakoma, 1 
šaulio galybė.. Mums, neskaitling

□rs pinigų mums atsiuntė, 
rėsime už ką nors reikalin

gai ką nors valgytum. —

akė sūnus. — Duokite tik 
šaulio gaiyoe.. iviums, nesKaniingega.
venančiai lietuvii} tautai, ytin vandeniu mano galvą, tuos

Sesuo greit atnešė bliūdą šalto vandens ir pradėjo vilgin- 
ti sudžiuvusius, kraju permerktus skarulius. Atsagiojo bro
lio krūtinę. Jono krūtinė visa sudraskyta. Mėsos kraujo gai
vinamos baisiai atrodė. Oda nusilupusi. Sesuo, persitikrinusi 
sunkiomis brolio žaizdomis tarė:

z’®* _ Tu grįžai namo taip sirgdamas! Juk kelionė tau pusę
gyvybės atėmė.

— Nenorėjo manęs leisti, bet aš pats važiavau. Noriu 
mirti savojoj tėviškėj.

Jo žodžių tartum nesuprato, geriau nenorėjo suprasti. 
Viktutė nuplovė suplėšytą krūtinę ir apraišiojo balta drobe. 
Jonas ben kiek atsigavo.

— Nurimkit ir neverkit. Aš ne pirmas ir ne paskutinis. 
Laisvė tik gyvybe ir perkama.

— Taip, vaikeli. Bet ką padarysi, jei širdis krūtinėj ne
rimsta ir ašaros nesulaikomai bėga-.

— Daug Lietuvos motinų neteko savo sūnų karo lauke. 
Ir kiek dar neteks. Aš jus danguje pas Dievą atminsiu. Ma
tot ir Vincukas netrukus parvažiuos. Pasakykit jam, jog aš jį

”AMERI KA ”

mas mūsų įstaigos, padarė šį 
mūsų marštrutą sėkmingu ir 
pelningu.

PITTSBURGH, PA.

PADĖKA

Per kalnus kalnelius, miš
kus ir vingiuotus kelius, lai
mingai grįžome atgal vienuo- 
lynan su savo Akademikėmis, 
kurios baigė dramatinį marš
rutą rytuose.

Kiek gražių atsiminimų par 
sivežėm su savim, kuriuos ne
greit galėsim užmiršti; mūsų 
gerb. klebonų tikras draugi
škumas, su jų parapijiečiais 
malonus susipažinimas, jų rū 
pestingumas Akademikm na
ktiniu poilsiu, nepaprastos 
vaišės, ir tt. Už tą viską pir
miausiai reiškiame giliausią 
padėką gerb. klebonams:

Kun. Pauloniui, Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y.; Kun 
Zimbliui, Šv. Jurgio parap., 
Philadelphia, Pa., Kun. Mikai 
čiui, Tamaqua, Pa., Kun. Dau 
mantui, Girardville, Pa., Kun. 
Norbutui, Frackville, Pa., Ku
nigui Matulaičiui, Šv. Kazi
miero parap., St. Clair, Pa., 
Kun. Karaliui, Šv. Jurgio pa
rap., Shenandoah, Pa., Kun. 
Simonaičiui ir kun. Kemešiui 
Elizabeth, N. J.

Tariame ypatingą ”ačių” 
rūpestingam Kun. P. Čėsnai, 
Mahanoy City, Pa., kuris pa
šventė tiėlF laiko, lankydama 
sis kartu visose parapijose ir 
už malonu vaišinima ištisa c.
savaitę. Jo tėvišką meilę ir i 
užuojautą link mūsų vienuo
lyno labai įvertiname. Ačiū 
ir gerb. Kun. Laumakiui, už 
duosnumą ir parodytą Akade 
mikėm draugiškumą.

Gerb. klebonų nuoširdūs 
paraginimai, pagarsinimai ir 
kvietimai, o geraširdžių pa
rapijiečių skaitlingas atsilan
kymas, užjautimas ir paremi

visuomet atminiau, net ir kovų lauke.... tegul tik jums būna 
gera.,., aš jus ir danguje atsiminsiu,...

Ligonis pradėjo lėčiau alsuoti, akys apsidrumžlojo, vei
das pabalo.

— Vaikeli, mano! Nepalik manęs,...
— Mamyte, Aš jus ir danguje.... atminsiu., pas Dievą.... 

Jūs būsite laimingi.,., visi laimingi,... laisvoje Lietuvoje..,.
Sesuo nukabino nuo sienos kryžių ligonis prispaudė jį 

prie kruvinos krūtinės. Staiga jo ranka pasviro, kryžius iš
puolė ir.... jo tyra, pasišventimo kupina siela apleido šį pasaulį.

Buvo jau vidunaktis. Motina apklojo jau šaltą sūnaus 
kūną. Viktutė ilgai žiūrėjo in išblyškusį brolio veidą. Pasku
tinį kartą pabučiavusi šaltas jo lūpas, išėjo laukan.

Lauke kvepėjo pavasaris. Išblyškęs mėnulis liūdnai žiū
rėjo in žemę. Mirgėjo milionai žvaigždžių, sode tyliai šlamė
jo alyvos ir gailiai lakštavo lakštingala.
Washington, D. C., Gegužės 21, 1919.

VIENUI YNO RĖMĖJŲ 
SEIMAS

Švento Pranciškaus Vienuo 
lyno Rėmėjai rengiasi prie 
savo metinio Seimo, kuris 
įvyks Rugpjūčio 18 dieną, 
Šv. Pranciškaus Vienuolyne. 
Svarba šio Seimo yra visiems 
aiški — paremti Seserų Pran- 
ciškiečių darbuotę. Visur, kur 
randasi Vienuolyno Rėmėjai 
ir visi lietuviai ir draugijų 
atstovai, yra kviečiami daly
vauti šiame iškilmingame su
važiavime, kuriame norėsime 
pasitarti apie’ gerij darbų vyk 
dymą visuomenės naudai, re
liginiais ir tautiniais pagrin
dais.

Daugiau apie seimą bus 
pranešta vėliau.

Seimo Rengėjų Komitetas.

BALTIMORE, MD.

— Senesnieji kat. veikėjai 
buvo susijaudinę dėl Marijo
nos Mandr avickiūt ės mirties. 
Dabar ją pasekė dar trys dar
bštūs veikėjai, geri katali
kai, parapijos rėmėjai. Tai 
Juozas Sekevičius 78, mirė 
liepos 22, Ambrazienė ir Ga- 
brielevičienė. Lai Dievas jų 
sieloms suteikia ramybę.

— Keliolika Baltimorės lie 
tuvių serga ligoninėse, be jo
kios vilties pasveikti.

— Petro Lakavičiaus sūne
liui kitas vaikas žaisliniu šau
tuvėliu pataikė į akį. Dakta
ras mano, kad akis pavyks iš 
gelbėti.

— V. Draiginio siuvyklos 
darbininkų išvažiavimas lie
pos 27 d. į pavandenį įvyko. 
Grojo V. Lietuvninko muzika- 
Išvažiavimas buvo labai gra
žus : valgių ir minkšti} gėrimų 
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buvo ikvalės, bet degtinės var 
tot pats p. Draiginis nevelino. 
Pats bosas džiaugėsi, kad pir
mu kartu surengtas išvažiavi
mas taip gražiai pavyko. Va
žiuojant bųsais ir parke prie 
stalų skambėjo lietuviškos dai 
nos. Mat pas Draiginį dirba 
daug merginų, kurios baigė 
parap. Mokyklą ir moka gerai 
lietuviškai. Ypač visi įsivyra
vo dainuojant ’’Vilniaus Kal
neliai”. Vienas, girdžiu, sako r
savo kaimynui: ’’Kaip čia vai 
kai, ypač tie amerikonai, ma
no vaikai nemoka.” Kitas 
jam atsako: ”Ar nežinai, kad 
jie baigė Šv. Alfonso parap. 
mokyklą”. Griffon firmos 
pats savininkas biivo atvykęs. 
Su lietuvaitėm pašoko, pasi
linksmino ir išvyko. Kiti jo 
draugai liko iki galo. Lietu- 
vių jaunimas juos vaišino ir 
viską aiškino. J. K.

CHICAGO, ILL.

IŠVYKO LIETUVON

Amer. Katalikų dienraščio 
’’’Draugo” vyriausias redak
torius Leonardas Šimutis lie
pos 31 d. išvyko Lietuvon. 
Jis dalyvaus Pasaulio Lietu
vių Kongrese, kuriame atsto
vaus: LRKSA., Amerikos Lie 
tuviii Katalikų Federaciją, 
dienraštį ’’Draugą”’, ’’Darbi
ninką”, ’’Ameriką”, ’’Gar
są”’, ’’Moterų Dirvtą”, ’’Lai
vą”. Amerikon p. Šimutis su- * 
grįš spalių 17 d. Per tą laiką 
’’Draugą” redaguos F. Gu
das. Su Šimučiu Lietuvon iš
keliavo gražus būrys lietuvių 
jaunimo — sportininkų ir vei 
kėjų.

SUSIRGO INŽINIERIUS 
SIMOKAITIS

Inžinierius B. F. Simokai- 
tis, kuris buvo iškeliavęs į 
rytines valstijas, sugryžęs su
sirgo vidurių uždegimu, ir dėl 
tos priežasties negalėjo daly
vauti Dariaus-Girėno pamin
klo atidengimo iškilmėse, ku- 
riii surengimui jis labai daug 
dirbo. Liga tačiaus mažėja 
ir galbūt už savaitės jis bus 
sveikas.

IŠVAŽIUOJA PASILSĖTI
Illinois valstijos prokuroro 

padėjėjas advokatas C, P. 
Kai, išvažiuoja į Wisconsin 
valstiją porai savaičiij pasil
sėti Kai yra vienas iš tų vei
kėjų, kurie daugiausia dirbo 
Dariaus-Girėno paminklo pa
statymui. Dabar užbaigus taip 
didelį darbą, kaip kitiems 
taip ir jam poilsis yra būti
nas.
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KAS YRA ŠLAPLIGĖ?
Dr. John L. Rice,

New York Sveikatos
Komisi j onierius

Sunku duoti atsakymą į tą 
klausimą tiems, kurie nesusi
pažinę su medicinos mokslu. 
Trumpai užteks pasakyti, kad 
šlapligė nepav'elina sergan
čiam vartoti cukraus valgyje.

’’Bet”, gal tamsta atsaky
si, ”Aš lengvai be cukraus 
galiu apsieiti”. Tai netiesa.

Viršminėtai atsakydamas 
tamsta manai, kad 

apie tą cukrų, su kuriuom 
mes visi apsipažinę, kurį mes 
vartojame pasaldininmo tiks
lams. Bet mokslišku atžvilgiu 
’’cukrus” turi platesnę reikš 
mę. Visas krakmoliuotas mai
stas: duona, grūdai, bulves, 
ryžės, makaronai ir tūkstan
čiai kitų kasdieninių valgių 
duoda cukraus mūsų kūnui.

Nes kaip tik tuose valgiuos© 
esantis krakmolas pasiekia 
pilvą, jis pavirsta į formą cu 
kraus pavadinta ”glucose”.

kalbame Net ir paprastas cukrus, kurį

mes vartojame pasaldinimui, 
turi būti pamainytas į ’’’gluco 
se” kūne, pirm negu suvarto
jamas. Įvairus krakmolinis 
maistas teikia kūnui šilumos 
ir energijos ir jis būtinai rei 
kalingas gyvybei.

Šlapligė yra sujudinimas 
kūno veikimų taip, kad kū
nas'negali vartoti krakmolinį 
maistą ir cukrų. Pasekmes to 
yra, kad šitas ’’glucose” pir
miausia susikrauja krauju j e 
ir tas prašalinamas iš kūno 
per inkstus. Tokio ligonio 

šlapumas turi cukraus. Leng- 
vesniuose atsitikimuose ligo
nis gali vartoti mažesnę dalį 
cukraus ir krakmolinio mais
to. Tame atsitikime, jis gali 
iš šlapumo sulaikyti cukrų 
per valgį, tai yra, vartojant 
ko mažiausią dalį cukraus ir 
krakmolinio maisto valgyje. 
Prieš išradimą ’’insulin’’’ ši
tas nevartojimas cukraus vai naujų narių atsivesti. Kurie 

giuose buvo vienintelis būdas esate užsilikę su mokestimi, 
kovoti šlapligę, bet žmogus prašomi užsimokėti, kad ne-
turėjo kęsti badą. Dabar nuo 
šlepligės yra vaistas insulin.

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymo Amerikoje 134 
kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks rugpiūčio 4 dieną, 
tuoj po sumos, Karalienes An
gelų parapijos salėje. Prašo
mi visi nariai susirinkti ir 

reikėtų, pasitaikius nelaimėj, 
ant kito kaltę mesti.
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[vietos ir apylinkės žinios!
ŠAUNUS VAKARĖLIS

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Tarybos atstovų, 
suvažiavusių Brooklynan po
sėdžiauti proga, trečiadienį 
liepos. 30 d. vakare, buvo su
rengtas bankietas pagerbimui 
svečių, kurių tarpe buvo broo 
klyniečiams gerai žinomas vi- 

• suomenės veikėjas Leonardas 
Šimutis, buvęs „Garso” reda- 
Jktorius, o dabar dienraščio 
„Draugo” redaktorius. L. Ši
mutis liepos 31 d. laivu Nor
mandie išvyko Lietuvon daly- 
vaut pasauliniam Lietuvių 
kongrese. Taigi tas vakarėlis 
ir buvo skirtas p. Šimučio iš
leistuvėms.

Puota įvyko graboriaus 
Broniaus Šalinsko — Shalins 
įstaigos puošnioje svečių priė
mimo patalpoje, 84—02 Ja
maica Ave., Woodhavene. Be 
garbės svečio, Leonardo Ši
mučio, svečių tarpe buvo ad
vokatas Grišius iš Chicagos, 
„Garso” red. Matas Zujus 
iš Wilkes Barre, Pa., kleb. 
kun. J. Simonaitis iš Eliza
beth, N. J., Mikas Kerbelis su 
žmona, p. Saldis su žmona ir 
dukrele iš Amsterdamo, kleb. 
kun. J. Balkūnas ir kun. P. 
Lekėšis iš Maspeth, kleb. kun'.
J. Aleksiūnas, kun. Morkū
nas, Kun. J. Kartavičius, K. 
Krušinskas, Amerikos red.
K. Vilniškis, Amerikos adm. 
J, P, Mačiulis su žmona, J. 
Tumasonis, P. Montvila, S. Lu 
koševičius, inž. A. Mažeika su

. žmona, muz. J. Brundza ir kt.
Pasakyta visa eilė prakalbė- 
lių. Vakarėlio nuotaika buvo 
maloni ir jauki. Programą 
atatinkamai vedė p. J. P. Ma
čiulis, kurio iniciatyva ir šis 
gražus pakilis buvo suruoštas.

Prie šio bankieto maloniai 
prisidėjo ir mūsų žinomi biz
nieriai: Antano Vikriko mė- 
sinyčia, 123 Grand St., auko
jo lietuviškų dešrų, kurios 
svečiams labai patiko; Anta
no Bačiuškos grocernės krau
tuvė, 166 Union Avė., aukojo 
didelę virtą hamę; Miko Zu- 
zo mėsinyčios krautuvė, 46 
Scholes St.,— aukojo gerą 
kumpį; Scholes Bakery, pp. 
Lukoševičių duonkepykla, 
Stagg ir Manhattan Avė., au
kojo gardžios lietuviškos duo 
nos; Republic Liquor Store, 
lietuviškas Monopolis — au
kojo veikiančios „arbatėlės”, 
prie kurios pagausinimo prisi
dėjo ir Amsterdamo biznieriai 
S. Saldis ir M. Kerbelis. Gi 
p. Zuzas ne vien savo aukelę 
maloniai įteikė, bet ir laikra

štį Ameriką užsiprenumeravo.
Negalima nepabrėžti grabo

riaus Broniaus Šalinsko ir jo 
tėvelio Pijaus Šalinsko gra
žaus pasirodymo. Jie ir savo 
patogią modernišką svečių 
priėmimo patalpą veltui su
teikė ir su savo darbščiomis 
žmonelėmis, gelbstint p. Kor- 
betienei, puikiai stalus paruo
šė ir skaniai vaišes suteikė. 
. Be viso to dar ir šalto, gar
daus alučio ”užfundino”. Te 
būnie jiems ir visiems prisi- 
dėjusiems prie šios gražios 
puotos garbė ir dėkingumas.

Patyręs.

PASIRAŠĖ DARBO SUTAR-

New York Clothing Manu
facturers Exchange pasirašė 
darbo sutartį su Siuvėjų A- 
malgamated Clothing unijos 
valdyba liepos 29 d. Sutartis 
galioja 2 metams. Manufactu
rers Clothing pripažino NRA 
išlygas: 36 darbo vai savai
tėj ir tą patį užmokestį. Ne
leidžiama neštis darbo į na
mus. Jaunamečiai tik virš 16 
metų amžiaus gali eiti i siu
vyklą. ’

Tos išlygos paliečia apie 
2,000 lietuvių siuvėjų, dirban 
čių Brooklyne ir New Yorke.

Lietuvių Siuvyklos vis dar 
nepradeda pilnai dirbti. Kai 
kurie be partraukos dirba 
nuo Nauji} Metų.

Siuvėjas. -

PRANEŠIMAS FEDERACI
JOS REIKALAIS

Man išvažiavus į Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, vi
sais A. L. R. K. Federacijos 
reikalais prašau kreiptis tuo 
pačiu adresu — 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, Ill. Visi rei
kalai bus tinkamai atlikti, laiš 
kai atsakyti, draugijų mo
kesčiai priimami ir pasiunčia
mi centro iždininkui gerb. 
kun. M. Kazėnui.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF. Sekretorius.

LANKĖSI

Atvykęs su Liet. Žurn. S- 
gos ekskursija kun. Paulius 
Lunskis, šeštadienį lankėsi 
Amerikos redakcijoj. Jis at
vyko į Ameriką susipažinti su 
Čionykščiu lietuvių gyvenimu 
ir, pabuvojęs keletą mėnesių, 
grįš atgal į Eržvilką, Taura
gės apskr.

Tėvas J. Bružikas, baigęs 
rekolekcijas Waterbury, ap

ARTINASI VYČIŲ SEIMAS

Lietuvos Vyčių organizaci
jos 23-čias seimas įvyksta š. 
m. rugpiūčio 13, 14 ir 15 dd. 
Hartford, Conn. Visa L. Vy
čių organizacija šiam seimui 
labai smarkiai ruošiasi ir bus 
jame atstovaujama veik visos 
kuopos.

Seime bus iškelta daug la
bai svambių liečiančių visą 
Amerikos lietuviii katalikų 
jaunimą klausimų ir todėl šis 
seimas žada būti vienu iš svar 
biausių organizacijos seimų.

Seimo Programa
Vietinė Hartfordo Vyčių 6 

kuopa, pagerbimui seimo da
lyvių, rengia labai įdomių 
parengimų programą?

Pirmadienį, rugpiučio 12 d. 
vakare yra rengiama kuopos 
patalpose susipažinimo vaka
ras. Įžanga bus veltui.

Antradienį, vakare rugpiu
čio 13 d. įvyks „Minstreal 
Show” ir šokiai, kuriems vie
tos kuopa jau rengiasi keli 
mėnesiai.

Trečiadieni, vakare, rugpiū 
čio 14 d. yra rengiama iškil
minga vakarienė, pagerbti sei 
mo dalyvius.

Gi ketvirtadienį, rugpjūčio 
15 d. vakare įvyks puikūs šo
kiai — seimo užbaigtuvės.

Be to, laike šio seimo bus 
ir kitokių minėjimų, kurie ne
išvardyta.

Seimo rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti, netik į seime 
sesijas, kurios ats’bus kas
dien nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
5 vai., bet ir i virš minėtus 
parengimus, kur visi turės 
progos netik pasilinksminti, 
bet ir sueiti į pažintį su šios 
šalies lietuvių jaunimo žie
dais. A, J. M.

sistojo per vasarą Jėzuitų vi
loje, So. Norwalk, Conn. Šią 
savaitę lankėsi Amerikos re
dakcijoj. Atrodo- kiek pail
sėjęs, saulutės nudegtas. Tė
vas J. Bružikas yra nuošir
dus Amerikos rėmėjas, jos 
platintojas. Poilsio metu, pa
žadėjo ką nors trumpai pa
rašyti.

Trečiadienį, liepos 31 d. 
Amerikos redakcijoj lankėsi 
is Amsteldam, N. Y. atvykę 
svečiai: Mikas Kerbelis su 
žmona, Stasys Saldis su žmo
na ir dukrele. Svečiai apžiū
rėjo Amerikos spaustuvę ir 
užsiprenumeravo Ameriką, p. 
Saldis ir p. Kerbelis, kurie 
šią savaitę su savo šeimomis 
atostogauja mūsų apylinkėj ir 
yra apsistoję pas pp. Mačiu
lius, Woodhavene.

TRUMPAI IŠ BROOKLYNO

— Dr. Edv. W. Žukauskas 
lankė Sveikatos Departamen
to kursus, kurių užbaigimas 
įvyko Saratoga Springs, N. 
Y. Kursus galėjo lankyti tik 
Sveikatos Departamento dak
tarai, kurių buvo 79. Dr. Ed. 
W. Žukauskas kursus baigė ir 
gavo laipsnį ‘ štate i Health 
oficer.

— Pereitą savaitę iš Lietu
vos atvyko pirmoji Liet. Tu
rizmo S-gos ekskursija. Viso 
14 asmenų. Jie išsiskirstė po 
plačią Ameriką, pas gimines.

— Šią savaitę išvyko atos
togų Lietuv. Univ. Biuro 
Spaustuvininkas Vytautas 
Žalnieraitis. Jis su p. Dumb
liais (nuo 19 Chestnut StT) 
aplankys gimines Old Forge, 
Pa., New Britain, Conn, ir 
West Torrington, Conn. Lin
ksmų atostogų.

— Gabrielis Matusevičius, 
paviešėjęs Lietuvoj apie 2 mė
nesiu, grįžo vėl į Maspethą. 
Gabrielius pažįstamiems atve
žė gražių lauktuvių. Jis džiau 
giasi turėjęs daug malonumų 
Lietuvoj, bet negalėjo ilgiau 
ten svečiuotis, nes darbas te
lefonų komp. jo laukė.

— Viktoras ir Vytautas 
Raudonaičiai atostogauja 
New Jersey valstijoj.

— Darius-Girėnas Aero klū 
bas nori įsigyti savo parašiu
tą, kad per Aviacijos Pikniką 
(Labor Day) galėtų parodyti 
lietuviams, kaip žmogus šok
sią iš lėktuvo ir neužsimuša. 
Parašiūto fondas sparčiai au
ga. Žmonės aukoja, kad lie
tuviai jaunuoliai būtų apsau
goti nuo pavojaus, mokyda- 
mies skraidyti.

— Kun. Juozas Šeštokas, 
Aušros Vartų parap. klebo
nas (New Yorke) šį trečia di e-

PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems 
dalyvavusiems mano Primoci- 
jose Panelės Apreiškimo Baž
nyčioje liepos 28 d. Taipgi 
noriu pareikšti nuoširdžiau
sios padėkos žodžius visiems 
bet kokiu būdu prisidėju- 
siems prie tų iškilmių pasise
kimo netik Bažnyčioje, bet ir 
parapijos salėje.
Kun. Alfonsas Jagminas, MIC

nį su „Draugo” ekskursija 
išvyko Lietuvon porai mėne
sių. Linkime gero poilsio.

Ar žinote, kad jau ir žuvys 
skraido? Yra bandyta iš lėk
tuvų išmest žuvys į vandenį, 
skrendant 1000 pėdų aukštu
moj ir žuvys neužsimušė. 
Ar tai ne stebėtina?

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką”

KORNŲ PYRAGAS
Paimk 1 kiaušinį, gerai iš

plak, sumaišyk su puoduku 
cukraus ir 2 puodukais rau
ginto pieno. Tada sumaišyk 
išsijojęs 2 kornų miltų ir du 
puoduku kvietinių miltų, pri
dėk pusantro šaukštuko so
dos ir žiupsnelį druskos. Ta
da abu mišiniu sudėk į krūvą, 
gerai sumaišyk, apipilk porą 
šaukštų tarpinto sviesto, įdėk 
į puodus ir kepk apie pusva
landį karštaSie pečiui. Kornų 
pyragai labai tinka prie ka
vos.

—o—
Kepta Žuvis su trupiniais.
Žuvį pavirk iki bus minkš

ta. Tada, išimk kaulus, nuva
lyk odą (žvynus), sudėk į gi
lų (molinį arba palyvotą) 
puodą. Taipgi išplak kiaušinį 
dviejuose šaukštuose miltų, 
pridėk puoduką pieno, po žiuF 
psnelį druskos ir pipirų, bis- 
kutį cibulio ir išmaišyk viską. 
Tada supilk su žuvim, apmesk 
sviestuotų krekių trupiniais 
ir kepink nuo 30 iki 45 minu
tų. Toks maistas tinka pasni- 
kų dienomis ir šiaip dėl pa
mainos.

—o—
Kepenys su Cibuliais

Pripiaustyk nuluptų cibu
lių, sudėk į skauradą ir ke
pink su kiaulės taukais apie 
tris kvoterius vai., maišyda
ma, kad nepridegtų. O kepe
nis supjaustyk į mažus pail
gus šmotus, užpilk verdančiu 
vandeniu ir taip palaikyk po
rą minutų ar mažiau. Tada 
nusunk, sudėk kepenis po ci
buliais, pridėk truputį drus
kos ir pipirų ir kepk* paleng
va skauradoj apie 15 min. 
Paskui ant karštos ugnies pa 
kepink dar bent 15 minutų. 
Šis valgis yra sveikas ir pigus.

Kartais, kai naktį nesiseka 
greit užmigti, galima paban
dyt išgert kiek vandens ir tas 
gali pagelbėt užmigti.
Jei pas ką atsiranda plau

kuose glindų, tai reikia galvą 
ištrint baltu actu, o paskui 
gerai išsišukuot su šepečiu. 
Glindos išnyks.

Atrodo juokinga, bet tei
singa, kad verdant vaisius į 
juos‘pridėjus žiupsnelį drus
kos, vaisiai bus lengviau ap- 
saldint, t. y. reiks mažiau cu
kraus.

Nusideginus ranką ar ką ki 
tą, geriausia nudegintą vietą 
apdėt šlapia druska.
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KAR. ANGELŲ PARAPIJA PADĖKA

Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

BARAVYKAI PATIKO

Liepos 24 d. Amerikos ra
dio programoj dalyvavo: M. 
Degutienė, Z. Gedvilaite, Ma- 
spethiete, dainavo solo, ir du 
(Čiopas ir Grigaliūnas) iš 
Blissvillės ’keturių baravyku’ 
kvartetą — gina vykusiai 
padainavo duetu, ypa* "Su
drumstos padangės” dainelę. 
Pianu vis.ems akompanavo 
muzikas Juozas Tamošaitis. 
Maspctho liet, parapijos vi
karas kun. J. Laurynaitis kai 
bėjo apie, liet avių skautus Iš 
klausytojų gauta gražių kom
plimentų p? įgramos daly
viams, kurie šia programų iš
pildė dėka gero kun. J. Bal- 
kūno, nuolatinio Amerikos ra 
dio rėmėjo.

Girdi New Havene
Pereitą sekmadienį iš New 

Haven, Conn, atvykus A. Ma
čiulių šeima Das mūsų prog
ramos vedėją, atpasakojo ką 
pereitą trečiadienį girdėjo 
per Amerikos radio. IŠ New 
havenieeių paaiškėjo, kad A- 
merikos radio programos da
žnai ir gana aiškiai yra girdi
mos New Haven, Conn.

Onute Pravirkdė
Liepos 26 d. buvo Šv. Onos 

diena. Tą rytą per Amerikos 
radio Onas sveikino: Augus
tas Žukas, alinės savininkas,

— Novena į Šv. Oną pa
rodė didelį parapijiečių pa
maldumą ir meilę Švč. Mari
jos motinai. Paskutinėm die
nom prisirinkdavo pilna ba
žnytėlė. Šv. Onos dienoje iš
dalyta virš 500 komunikan- 
tų. Kiekvieną Novenos dieną 
9 vai. buvo laikomos iškil
mingos Mišios prie šv. Onos 
altoriaus. Pamokslus sakė 
Lietuvos saleziečiu misiono- C
rius kun. Albinas Drazdys.

— Liepos 30 d. parapijos 
jaunųjų choras ir altoriaus 
vaikučiai turėjo linksmą iš
važiavimą į Lake Ronkonko- 
mą. Dalyvavusiii ūpas ir nuo 
taika aukščiausiam laipsny j.

— Rugsėjo 8 d. ruošiama 
didžiulė parapijos ekskursija 
laivu į Indian Point. Tikietai 
po 1 dol., jau galima gauti iš 
anksto klebono ofise. Kadan
gi ekskursijos diena yra sek
madienis, tikimąsi, kad visi 
parapijiečiai ir daugelis sve- 
čių joje galės dalyvauti.

Dėkoju jums, brangios ma
no draugės, už surengimą 
’’Surprise pares” mano var
do dienoje. Ypatingai dėko
ju Zaukienei, Dragūnaitienei, 
Klimienei, Adomaitienei, Po- 
vilauskienei, Binkienei, Ba
gdonienei ir kitoms už atlan- 
kymą ir gražias dovanas. ^Lai 
jums Aukščiausias gausiai 
atlygina, brangios sesutės, 
kad jūs nepamirštat ir ma
nęs siratos.

O. Žičkienė.

VIEŠA PADĖKA
Už garbę turiu išreikšti 

nuoširdžią padėką Mot. S-gos 
30 kp. pirmin. V. Baltrūnie- 
nei ir josios pagelbininkei J. 
Paulauskienei ir P. Šimkienei, 
už padarytą man netikėtą 
’’Siurprizą” mano vardadie
nio išvakarėse, liepos 25 d. 
Dėkoju už inteiktas taip gra
žias dovanas.'

Ona Petrulienė.

Ė Tel.: STagg 2-2306

PALO CIO S SALDAINIŲ
= . KRAUTUVĖ
= GERIAUSIOS RŪŠIES
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

Pietūs išanksto susitarus.
= A IS KRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
S geriausių bravorų, Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės
= J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y
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Brooklyn, N. T.

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Union Avenue,

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Kaip visiems žinoma,, šios 
parapijos metinis piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpiūčio 4 d. 2 vai. po pietų. 
Parapijonys jau senai rengia
si skaitlingai dalyvauti, nes 
tai vienintelis smagus suėji
mas. J. Brundzos vedamas 
choras padainuos įvairių dai
nų. Jaunimui bus proga pui
kiai pasišokt prie geros muzi 
kos. Tad nepamirškit, ateinan-

SUSIRINKIMAS
Mot. S-gos 35 kp. susirinki

mas įvyks tuoj po sumos, rup 
ginčio — Aug. 4 d. Visos na
rės prašoma dalyvauti. Ypač 
šį kartą yra svarbhi reikalų. 
Taipgi nepamirškite užsimo- 
kėt mokestį, kad laike ligos 
nebūt nesusipratimų.

Pirmininkė.

SUSIRINKIMAS
Šv. Vardo draugijos Aprei

škimo parapijos, mėnesinis su 
sirinkimas įvyks ateinantį se-

Tel.: STagg 2—6048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

*

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

GRABORIUS 
r

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' 
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.

(58 Stanwix St., Brooklyn), 
sveikino Oną Grimiūtę ir Oną 
Barauskaitę, iš Cliffside, N. 
J., Oną Lidyčią ir Oną Šva- 
biūtę, iš Brooklyn, N. Y., M. 
Sabenka su žmona sveikino 
Oną Vaičiulienę, iš Great 
Neck; A. Melkūnas sveikino 
Oną M.elkūnienę ir Greenpo- 
int; Juozas Kazakauskas su- 
šeima iš Cypress Hills, sveiki
no Oną Sabokienę, iš South 
Brooklyn; Alice Kazakauskie- 
nė sveikino Oną Grabauskie
nę, Woodhaven ir Oną Vaiči
kauskienę, Jamaica; Elzbieta 
Mačiulienė Oną Grabauskie
nę ; D. ir R. Užusieniai iš Ozo
ne Park, sveikino Oną Pra
naitienę ir jos dukterį Oną, 
Oną Matonienę ir Oną Gajau
skaitę, iš Astoria, L. I.

Amerikos radio vedėjas p. 
Mačiulis Onų sveikinimus bai _ . » * . ♦ 
gė sekamai: ”Tai, rodos, jau 
bus visos geros Onos šiandien 
pasveikintos, išskyrus vieną, 
kuri kur nors klausėsi radio, 
bet jos vardo niekas nemini, 
niekas jos nesveikina, nes ji 
neturi tėvelių, nei artimų gi-1

tį sekmadienį į Klaščiaus par
ką, Maspethe. Linksmai pra- 
leisim laiką.

minių, nei geraširdžių drau
gų; — tai Ona Našlaitėlė,... 
Jos jausmai kelia liūdesio, 
neramumo bangas, jos širdį 
slegia likimo aplinkuma, per 
jos veidus riedi tyki, bet gili 
ir gaili ašarėlė,... Neverk Onu
te, dar ne visi tave apleido. 
Dar ir tu turi vieną ištikimą 
draugę, kuri tave supranta, 
tave atjaučia ir nori sura
minti — tai tavo globėja Šv. 
Ona, kuri šiandien ištiesus 
rankas nori tave pasiekti, pa 
guosti ir palaiminti. Tik tu 
sukaupk savo kilniuosius jau 
smus ir pakelk savo širdį prie 
Jos....

Ši pranešėjo kalbos dalis 
daugeliui klausytojų ašaras 
iš akių ištraukė. Iš klausyto
jų gauta daug komplimentų 
už gražii Onų pasveikinimą ir 
našlaitėliu atsiminimą. Reiš- 
kia, žmoniškumas yra gyvas 
ir jautrus. •

kmadienį rugpiūčio 4 d. para
pijos salėj tuoj po sumai. 
Ateikit visi T, G. C.

PRANEŠIMAS

Brooklyno Lietuvių Profe- 
sijonalų Draugija praneša, 
kad Advokatas Alfred J. 
Wentz, kalbės šį ketvirtadie
nio vakarą Rugp. 1 d. Radio 
Stotyj WMBQ, tema: ’’Kaip 
padaryti raštus dėl pirkimo 
namų”.

Dr. Ed. W. Žukauckas.

LEGAL NOTICE
I

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—3148 has been Issued 
to the undersigned to sell beer at 
retail- under Section Z76 of the Al
coholic Beverage Control Law at 
396 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN ROBERT CONDON, 
396 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y, 

(30) I

IŠNUOMAVIMUI
Penki šviesūs kambariai su ap

šildymu ir karštu vandeniu. $29.00, 
190 Hull St., arti Eastern Parkway 
Broadway linijos stoties, Brooklyn, 
New York. (30)

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027 L_ J.
GARSAS BAKE R Y, Ine.

SAVININKAS—A. SHKUPSK1S
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 Su v. 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.
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MASPETH, N. Y.

Metinis Piknikas-

Rugp.—Aug. 11 d. bus Ma- 
spetho metinė šventė. Tą die
ną — sekmadienį — bus di
džiulis parapijos piknikas Kla 
ščiaus salėje. Bus koncertas, 
sporto pramogos, šokiai ir ki
ti pamarginimai. Tai vienin
telis Maspetho lietuviu pikni 
kas šią vasarą. Visi kviečia
mi ir laukiami tą dieną. Pel
nas naujos bažnyčios statybai.

Laivu išvažiavimas
Maspetho parapija su Broo 

klyno Karalienės Angelu 
parapija ruošia laivu išvažia
vimą į Indian Point. Laivas 
Benjamin B. Odell apleis 
Brooklyną rugs. 8 d. sekma- 
dienyj ryte 10 vai. Tikietai 
jau pardavinėjami; galima jų 
gauti abiejose klebonijose ir 
pas draugijų narius.

Žinutės
— Liepos 28 d. susituokė 

William Iskra su Domicėlė 
Tamošiūnaite.

— Kun. J. Laurynaitis iš
vykęs dviem savaitėm atosto-

— Rugs. 6 d. įvyksta para
pijos bažnčios vardo švente— 
V. J. Atsimainymo. Pamaldos 
bažnyčioje bus: Mišios suma 
9 vai. ryto ir Mišparai vaka
re 7 :30 vai.

ba nieko neskelbė apie skri
dimo laiką, kol nebuvo sakęs 
lakūnas.... ką jisai numatė ir 
valdybai pasakė, tiktai tas ir 
buvo pranešama į Kauną arba 
skelbiama spaudoj.

/

’’Draugas”, išmetinėdamas 
ALTASS’ui už žmonių suve
džiojimą neteisingom infor
macijom sako: ’’Nekaltinkit 
Vaitkaus..,. Jis dirba už algą”. 
Suprask, jis turi daryt taip, 
kaip jam liepiama ar įsako
ma ALTASS valdybos — Gri: 
gaičio.

MOT. S-GOS 29 KUOPA

Moterų Sąjungos » 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
liepos 16 d. Išklausyta prane
šimai iš Federacijos ir išva
žiavimo (birželio 30 d.), ku
ris davė pelno $13.02. Išva
žiavime pasidarbavo U. Kaza- 
kauskienė, U. Sašienė, ir J. 
Terebeizienė. Naujam primi-

ŠV. JURGIO PARAPIJOS METINIS 

PIKNIKAS
Įvyjks

Sekmadienį,, RUGPIŪČIO — AUG. 4 d., 1935
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, L. I.
Bus renkama Pikniko Karalius ir Karalienė ir ki
tokių įdomybių. Šokiams gros šaunus orkestras. 
Pradžia 2 vai. po piet Įžanga prie durų 50c.

RAPOLAS KRUČAS

! cijantui kun. A. Jagminui su 
teikta dovana kuopos vardu.

Nutarta rengti kitą išvažia
vimą į Forest Parką Rugp. 25 
d. Komisiją sudaro O. Belevi- 
čienė V. Belevicienė, J. Tere
beizienė. Sąjun^etė.

Užuojauta
Mirus brangiam tėveliui a. 

a. Prakevičiui, Agotai Yasvin 
skienei ir jos šeimai, didelio 
liūdesio' valandoje reiškiame 
užuojautą.

Mot. S-gos 29 kuopa?

RADIO ŠVENTĖ

Lietuvių Radio programa 
vedama Juozo Tarno rengia 
radio pikniką, šeštadienį, rug 
piūčio 31 d. Klaščiaus parke, 
Maspethe. Bus visi] lietuvių 
susiėjimo diena.

Skaityk ’’Ameriką” —
Žinosi visą pasaulį.

HT__  ... r ' '
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p, p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WAIVE 
•

161 NO. 6th 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 sutartį

Tel.: MAnsfield 6-8787

VALANDOS:
DR. JOHN 0. PETERS 

(PETRAUSKAS) 
65-08 GRAND AVENUE, 

MASPETH, N. Y.

. 1—2 P. p. 
6—8 vak.

ISklrlant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

j -r * VALANDOS:
DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105 

t .

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET •' »

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllo 9-3040 
r • ’

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

(Prieš Mount Olivet kapines)
Tel.: JUniper 5—0259

’’GARNYS ANT STOGO”
♦

Šį sekmadienį garnys nusi
leido su dovana ant p. A. J. 
Kasmočių stogo, bet sužinojęs 
kad p. Josefina Kasmočius iš
vykus į St. Catherines ligoni
nę, jis nuskrido ten ir pado
vanojo jai gražų diktą sūnelį, * >
kuris pareikalavo, kad būtų 
perkeltas į nuosavus tėvų na 
inus: 262 Humboldt St., B- 
lyn, N. Y.

A. J. Kasmočiai yra Ame
rikos skaitytojai, patriotingi 
lietuviai ir stambūs biznie
riai. Sveiikname 'sulaukusius 
sūnelio, kuris sudarys gražią 
porelę su vyresniąja sesute.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO

(Housing Plan)

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

KĄ KITI SAKO APIE 
VAITKŲ

’’Vienybe” (Nr 56) rašo: 
’’Žmonės visai nebe pagrindo 
pradeda nervintis del Vait
kaus nelėkimo-. Šis lėkimas 
yra paruoštas plačiosios vi
suomenės aukomis ir dėl to, 
suprantama, kad ta duosnioji 
visuomene pradeda nervintis, 
bijodama, kad jos nesuviltų”.

—’’Naujienose” (171 Nr.) 
Grigaitis dėl suvėlavimo 
skridimo kaltina Vaitkų; jis 
sako: ”Ir mažas vaikas gali 
suprasti, kad ALTASS valdy

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

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

EVergreen 7-7770
POVILAS GUSTAS

— • 'I y a bo r i u s :—
Išnuomuojami automobiliai įvairiems reikalams

423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
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Į CLINTON PARKAS |
Ę Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams K*
** r/

E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. $
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. 1

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

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

išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
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TEL Virginia 7-4499

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRAB ORIUS ir BALSAMUOTOJAS

jGraži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems rcl" 
kalams. Kainos labai prieinamos.

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