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Šioj savaitėj Hartford, 
Conn, pasėdžiavo Moterų Są- 
gos 17 Seimas. Moterų Sąjun
ga yra viena didžiausių ir 
svarbiausių Amerikos lietuvių ■ 
katalikų organizacijų. Katali
kės moteries rolę šeimoje ir 
visuomenėje yra neįkainuoja
ma. Šeimos širdis, tvarkytoja 
bei mokytoja yra motina. 
Moteris pakreipia šeimos re
ligiškumą ir tautiškumą ge- 
ron ar blogon pusėn. Vyras 
ir vaikai jos klauso. Kas dau 
giausia dirba parapijose? Mo
terys. Kurie darbščiausi drau 
gijų nariai? Moterys. Kas vei 
kia tautybės dirvoje. Moterys. 
Jos religingos ir giliai tautiš
kos. Jos prašoka vyrus viso
kiame veikime. Naudingiau 
moteris organizuoti nė vyrus. 
Linkime Sąjungai seimo nu
tarimus vykdinti mūsų plačio
siose kolonijose.

—o—
Ateinančią savaitę ten pat 

Hartforde įvyks L. Vyčių sei
mas. Kadaise vyčiai buvo skai 
tlingi ir galingi. Visi jais pa
sitikėjo, jiems padėjo. Vyčių 
organizacija tautiškume sto
vėjo pirmoj vietoj. Jų šūkis: 
dirbti Tautai ir Bažnyčiai, vi
sus traukė, akstino prie dar
bo. Bet pamažu atslūgo dva
sia. Organizacija pradėjo sil
pnėti, mažti. Kas organizaci
jų gyvenime yra paprasta. 
Bet jau kelinti metai grįžta 
senovės vytiška dvasia, pasi
tikėjimas, noras dirbti. Vyčiai 
kelia galvą, dairosi ir žiūri į 
mūsų plačias apleistas dirvas. 
Naujos jėgos stveriasi naujų 
priemonių, naujų užsimojimų. 
Tik reikia vadų. Vadų mes 
turime jaunoj kartoj. Jaunie
ji profesionalai, jaunoji kuni
gija supranta amerikonišką 
jaunuomenę. Seniemsiems sun 
kiau suprasti. Mūsų lietuviški 
idealai, aspiracijos jaunajai 
kartai taipgi yra artimi. Jei 
yra kokių nesusipratimų, at
sitolinimu tarp semi ir jau
nų, dabar laikas išlyginti. 
Vyčiai kaip buvo taip ir pasi
liks mūsų vyčiai lietuviškam 
darbui. Tegyvuoja Vyčiai! 
Sveikimane šių metų Seimą.

—o—
Pasaulio lietuvių kongre

sas prasidės Kaune šį sekma
dienį. Amerikiečiai bus gau
siai atstovaujami. Kongresas 
pirmu kartu sujungs visą tau 
tą. Išeivija tars savo žodį. 
Mūsų linkėjimai ir pageida
vimai, kad kongresas tikrai 
būtų našus, tautą jungtų, įn- 
neštų naujų pajėgų tautinia
me gyvenime. Valio visų lie- 
tuviii Kongresui!

LIETUVI!
•v

DIRBKI IR PASIŠVęSKI

SAVO TĖVYNEI
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aziai Terorizuoja Katalikusi
Teroras Vokietijoj buvo 

kiek aprimęs. Bet štai vėl su
kilo žydus ir katalikus kan
kinti. Rudmarškiniai per kiek 
laiko visai nesirodė vokiečių 
gyvenime. Dabar gi ūmai pa- 
roduoja, trukšmauja, užgau
lioja žydus, nešioja plakatus 
su prieškatalikiškais šūkiais. 
Visą eilę katalikų laikraščių 
uždarė. Šio mėn. pabaigoj 
Fuldoj vyskupai tars savo 
žodį. Vokiečiai išgąstauja, 
kad gali netekti Olimpiados 
parengimą. Ekonominiai ir po 
litiniai nukentėtų.

GREKAI NORI KA
RALIAUS

Grekai dabar valdosi demo
kratiškai. Bet jie linkę prie 
monarchijos. Vieton, kviesti 
savo karalių grįžti, grekų 
premjeras'matėsi su anglų 
kunigaikščiu iš Kent ir pa
siūlė jam sostą. Nežinoma, ką 
atsakė kunigaikštis. Austri- 
jon taipgi gali grįžti karalių 
laikai. Nežinia dar su Vokie
tija. Karaliai dar neišėjo iš 
mados.

ITALIJA MOBILI
ZUOJĄS

Italija jau turi 235,000 ka
reivių karui Etijopijoj. Vėl 
paskelbta mobilizacija dėl 75,"* 
000. Mussolini nori turėti 
vieną milioną kareivių apie 
spalių 1 d. Nejuokais ruošia
si kariauti. Italija laimėjo 
Tautų Sąjungoje. Rinktoji 
arbitracijos komisija nespręs 
teritorijos klausimo. Anglija, 
Francija ir Italija tarsis kaip 
išspręsti ginčą su Etiopiją. 
Taryba pasiskyrė rugs. 4 d. 
vėl susirinkti spręsti Italijos 
ir Abisinijos ginčo.

Abisinijoj šiuo tarpu kįla 
neramumai. Imperatorius su
sikivirčijo su sūnumis už pro
vincijų valdymą. Abisiniečiai 
pasiryžę kovoti iki galo. Ita
lija turi 925,000 ginkluotų 
vyrų.

KOMUNISTAI NORI 
TREČIOS PARTIJOS.

Septintame Komunistų pa
sauliniame kongrese Maskvo
je, draugas Georgi Dimitrov, 
pareiškė delegatams, kad J. 
Amerikos Valstybėse susitvė
rė trečioji partija, kuri ne
bus demokratinė, republiko- 
niška, socialistiška ar komuni 
stiška ar kitokia. Jinai bus 
priešfašistinė, tik ne prieško- 
munistinė. Po šios partijos 
priedanga komunistai veiks į 
politiką, mases saviems tiks
lams. Kongresas ragino Ame
rikos komunistus eiti į Ame
rikos Darbininkų Federaciją, 
kuri šluoja komunistus lauk. 
Kongresas ragino dėtis į bur
žuazines parapijines draugi
jas. Komunistai kalbinami dė
tis į visokias draugijas, klu
bus, partijas, kad tik atsiekt 
savo tikslą. Amerikiečiai tą 
žino. Washingtonas seka ko
munistų veikimą. Eina agita
cija nutraukti santykius su 
Sovietais.

BONŲ BILIUS ATME
STAS

Veteranai dar negaus bonų 
pinigų. Demokratų ■ lyderiai 
susitarė su veteranais atidėti 
bonų bilių ligi sausio mėn. 
1936 m. Šio biliaus atidėjimas 
duoda progos Roosevelto tur
tuolių taksavimo biliui praei
ti Senate. Rooseveltas nenori 
paliuosuoti turtuolius nuo ta
ksų, kai jie aukoja labdary 
bei.

NUBAUSTI HITLERI
NINKAI GAILISI SA

VO NIKŠINGŲ 
DARBŲ

Kaunas. — Lietuvos ka
riuomenės teismo nubaustieji 
valstybės išdavimo byloje 
Klaipėdos hitlerininkai dabar 
sėdi įvairiuose Lietuvos kalė
jimuose. Vienas jų, sunkiai 
susirgęs žarnoj uždegimu, Kau 

no sunkiųjų darbų kalėjime 
ligoninėje mirė.

Šiomis dienomis du nubau
stieji — E. Domašas ir M. 
Šneideraitis — Lietuvos Pre
zidentui padavė pasigailėjimo 
prašymus, prašydami, ‘ kad 
jiems bausmė būtų dovanota. 
Savo prašymuose abu nuteis
tieji gailisi niekšiškų valsty
bės išdavimo darbų ir pasiža
da daugiau politiniame gyve
nime nedalyvauti. Pažymėti
na, kad E. Domašas buvo ar
šus hitlerininkas ir Klaipėdos 
krašto seimelio narys. Jis nu-
baustas 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Makso Šnei- 
deraičio malonės prašymą 
Prezidentas jau patenkino ir 
jam likusią bausmės dalį do
vanojo. Tsb.

AMERIKIEČIAI STA
TO SLĖPTUVES

Stambus Brooklyniečių lie
tuvių Kaune tekstilės fabri
kas ’’Drobė”', apsaugai karo 
metu nuo puolimo iš oro sta
tosi priešcheminę slėptuvę. 
Reikalingą statybai medžiagą 
pristato ’’Palemono” plytų 
fabrikas. Kaune tai pirmas 
atsitikimas, kad įmonė rūpi
nasi savo apsauga, dujų pa
vojui ištikus. Girdėti, šitą pa
vyzdį ketina pasekti daugiau 
fabrikų. Tsb.

EKSKURSIJĄ GRA
ŽIAI SUTIKO

Studentų ir Profesionalų 
ekskursantai praneša, kad 
Klaipėdoj jie sutikti ’’kara
liškai”. Ateitininkai suruošė 
didelę ekskursiją po Klaipė
dos kraštą. Apie 400 vyko gar 
laivių į Nidą, Juodkrantę ir 
kt. Ekskursantai dalyvavo 
Ateitininkų Kongrese Telšiuo 
se. Dabar važinėja po Lietu
vą. Dalyvaus ir Pasauliniame 
Kongrese. Ekskursija suside
da iš 59 žmonių.

ROOSEVELT PRA
LAIMĖJO

Rhode Island valstijoje ką 
tik praėję vietiniai rinkimai. 
Prezidento rinkimų metu val
stybė balsavo už demokratus, 
bet dabar pasirodė, kad grįž
ta prie republikonų. Šie lai
mėjo rinkimus. Sako, -rinki
mai buvo Naujos Dalybos eg
zaminai. Naują Dalybą rin
kimai atmetė.

RUSIJA STIPRINĄS 
MONGOLIJOS PASIE

NYJ

Londonas. — Gautomis čia 
žiniomis, Rusija siunčia 160,- 
000 kareivių į Čitą ir Irkuts
ką, Siberijoj, paruošti žygiuo- 
tę į Mongoliją.

Dėlei Manchukuo pastaty
tų didelių reikalavimi} Mon- • 
golijai, tolimuose rytuose vėl 
susidarė labai įtempta padė
tis, kuo giliai susirūpino ir 
Rusija.

_____________ ___ ' ’ ;

MOTINĖLES DR-JOS SEI
MAS

Šiuomi skelbiame dr-jos 
’’Motinėlė” metinį seimą rug 
piūčio 20 d. Adelphia Hate- 
lyj, Philadelphia, Pa. apie 4 
vai. po piet. Visi tos organiza
cijos nariai malonėkite daly
vauti tame svarbiame susirin
kime ; kurie negalėsite atvyk
ti, tai įgaliokite savo vieton 
raštu kitus tos dr-jos narius, 
vykstančius į Seimą.
Kun. Dr. J. B. Končius,,

* Pirmininkas.
Kun. J. Balkūnas, 

Sekretorius.

EKSTRA
Federacijos Apskrities ne

paprastas susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugp. 16 d. 8 v. 
vakare, Apreiškimo parap. 
saėje, Brooklyne. Visų drau
gijų atstovai yra kviečiami 
dalyvauti pasitarimui Spalių 
9 d. ir kitais svarbiais reika
lais. Valdyba;
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POLITINĖ KATALIKYBE

Hitleris kovoja ’’politinę katalikybę”. Kas yra ’”poli- 
tinė katalikybė”? ’’Politinė katalikybė” yra terminas įtik
tai) vartojamas pateisinti kovą prieš Bažnyčią. Politinės 
katalikybės kaipo tokios nėra. Kaipo argumentą ją vartojo 
Mussolini, Azana, Calles, Smetona ir dabar Hitleris.

Vokietija dabar turi tik vieną partiją — nazių partija. 
Kitos partijos įstatymais draudžiamos. Kritikuoti Hitlerį ar 
jo partiją yra priešvalstybiška. Naziai viską nazina, parti
jas, draugijas, mokyklas, na ir priėjo prie religijų. Tad 
’’politinė katalikybė” atsirado, kai nesiduodama pagoninti 
ir nazinti katalikus.

Ilgus.metus prieš nazius Vokietijoj veikė Centro (ka
talikų) partija. Centro partija išgelbėjo šalį nuo komunizmo. 
Ji turėjo didelį.pasitikėjimą Vokiečių respublikoj. Hinden- 
burgas kuone visus kanclerius rinkosi iš Centro. Užtenka 
paminėti Marksą, Brueningą ir Von Papeną. Centro politi
niams ir socialiams principams vokiečiai pasitikėjo.

Išrinkus Hitlerį visos partijos išnyko. Konkordato suta
rimu ir Centro partija nustojo veikusi. Konkordatu gali veik 
ti tik religinės draugijos, ne politinės. Bet naziams to neuž
tenka. Nors vyskupų globoje ir užsiima griežtai religiniu ir 
moraliu veikimu, katalikai jaunimo draugijos yra nepakeli 
čiamos naziams. Kova su šioms draugijoms yra kova su ’''po
litine katalikybe”. Naziai užsikrėtę pagoniškumu, nori pa 
goninti visas draugijas. Bažnyčia pagonizmą kovoja. Jei ši 
kova yra ’’politinė katalikybė”, tai visas Bažnyčios veikimas 
ir pats tikėjimas yra ’’politinė katalikybė”.

Katalikių Bažnyčia amžiais persekiojama, intensingai už
puldinėjama, kaip istorija rodo, pergali visas politines ban 
gas. Nesenai pats Mussolini persergėjo tuos, kurie bando 
pavergti Kat. Bažnyčią. Hitleris jei ne Mussoliniu tai bent 
Bismarku turėtų pasimokinti.

Kai Bismarkas 65 metai atgalios, pradėjo kovą su Baž
nyčia, buvo perspėtas, bet jis atsakė ”Aš neisiu į Kanosą”. 
Bet, kad ir nenoroms, nuėjo. Hitleris dar eis į Kanosą. 
Hitleris pasitiki savo tauta. Apsupta priešų, nusistatyta prieš 
pasaulį, viduje silpnina savo valstybės pamatus kova su Žy
dais ir tikėjimu (protestonų ir katalikų). Jis vadinamas tau
tos vadu, bet neduok Dieve, Vokiečių tautos prapulties vadu.

KARAS AFRIKOJE *
Karo ginklai vėl žvanga: Italijoje, kur šimtai tūkstan

čių jaunuolių vyksta Afrikon, ir Afrikoje, kur pietų rytu >se 
rikiuojasi Abisinijos juodukai gintis nuo užpuolikų.
f Abisinija yra neprigulminga tauta Afrikos žiemių rv- 
tuose; ji rubežiuojasi iš žiemių ir rytų Italų kolonija Eritrea, 
francūzų Somaliland ir britų Somaliland; iš pietų ir rytų 
■su italų Somaliland ir Kenėja; iš vakari] gi su anglų Egip
tiečių Sudanu. 1906 metais Abisinijos nepriklausomybė buvo 
pripažinta tripartija sutartimi tarp Didž. Britanijos, Franci- 
jos ir Italijos. Abisiniją priėmė į Tautų Sąjungą 1923 met.

Kas dabar sukėlė karo pavojų Afrikoje? Sienų disputai 
tarp italų ir abisiniečių. Sienų patikrinimo komisija nebuvo 
įleista į italų savinamą žemę. Italai net apšaudė juodukus 
kareivius ties Walwal. Italai savinasi žemės plotus, kuriuos 
1925 metų itališkos mapos priskiria Abisinijos teritorijai.

Gal niekad praeityj nebu
vo tiek daug susidomėjimo A. 
L. R. K. Federacijos Kongre
su kiek šiemet. Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenė įsi
siūbuoja veikimai! it jūra. Ji 
žino gerai, kad katalikybės 
ir lietuvybės gyvybė, aukšti 
religiniai*’ tautiški idealai to 
iš jos reikalauja. Tik jie yra 
.mūsų visuomenės tikslu. Šiam 
tikslui toji visuomenė gyvena 
ir dėl jo yra pilna pasiauko
jimo.

Tenka manyti, kad šių me
tų kongresas bus vienas skai
tlingiausių atstovais. Savo 
programa jis sudomins visus 
Amerikos lietuvius. Šiame kon 
grėsė dalyvaus J. E. Vysku
pas — *kankinys Teofilius Ma
tulionis, o taipgi ir vietos vy
skupas.

A. L. R. K. Federacijos 25 
Kongresas bus 1935 m. rugiui 
čio 21 ir 22 dd., Philadelphia, 
Pa. Kongresas prasidės iškil
mingomis pamaldomis šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Kongreso 
Posėdžiai bus šv. Kazimiero 
parap. salėj, 324 Wharton St.

.Lietuvių katalikų visuome
nės ir jos vadų akys neberei- 
kalo atkreiptos šiais metais 
Philadelphijon. Čia juos lau

kia dideli, svarbūs visuomeni
niai darbai. Suvažiavusiems yi 
suomenės atstovams teks už
antspauduoti katalikybei ir 
lietuvybei mūsų visuomenėje 
ir jaunime tolimesnės garan
tijos dokumentą.

Kongreso programoje yra 
indėta keturi labai svarbūs 
klausimai. Juos patieks kong 
resni gabūs referentai.

Referatus skaitys:
Bendriems posėdžiams.
1. Kun. Jonas Balkunas — 

’’Federacijos skyrius parapi
jos gyvenime”.

2. Kun. Jonas Kripas — ”Iš 
mokyklų išėjusio jaunimo or
ganizavimas”.

Atskiriems posėdžiams
a) Moten] posėdžiui :

. 3. Dr. Antanas Rakauskas 
—’’Gimdymo kontrolės klau
simas”.

b) Vyrų posėdžiui.
4. Magistras Juozas Kriš

čiūnas — ’’Vyras šeimoj ir 
visuomenėj.”

Be šių ir daugiau aktualiu 
ir svarbių klausimų, kuriuos 
kongresas svarstys. Vilniaus 
ir Vilnijos — Lieuvai teisotai 
priklausančio trečdalio jos 
žemių klausimas taip yra susi
jęs su mūsų visuomene, kad 
be jo toji visuomenė nemano 
nei žingsnio žengti. Klaipėdos 
reikalams irgi visuomet sto
vi sargyboje. Kaip pirmiaus 
visuose, taip ir šiame kongre-

se tie klausimai bus gyvais ir 
tokiais jie pasiliks iki nebus 
atitaisyta skriauda.

Kunigų Vienybės ir Vargo- 
ninkų Sąjungos seimai bus 
rugpiūčio 20 d.

Bendros iškilmingos pamal 
dos rugpiūčio 20 ir 21 dd. Mi
šias pontifikuos vieną dieną 
J. E. Vyskupas Matulionis 
kitą — vietos vyskupas. Gie
dos vargonininkų choras.

Kambarių reikalais kreip
tis pas O. UnguratTę, 333 
Wharton St., Philadelphia, 
Pa.

Rekomenduojamas Adei- 
phia viešbutis.

Dr. A. Rakauskas
Feder. Pirmin.

Gegužės 7 d. š. m. paskelbė mobilizaciją 200,000 kareivių 
tarnauti Afrikoje. Geg. 17 d. Abisinija pranešė dviejų komi- 
sijonierių paskyrimą tartis su italais nesupratimus išaiškinti. 
Geg. 20 d. Abisinijos imperatorius Haile Selassie šaukėsi 
Tautų Sąjungos apginti Etiopiją (Abisiniją) nuo Italijos 
užpuolimų. Geg. 24 d. Mussolini prižadėjo tartis su Abisini
ja. Jei abi pusi nesusitars ligi 25 d. liepos. Sąjungos Taryba 
skirsianti arbitratorių prie esamos Taikinimo komisijos. Bet 
jei nesusitars ligi rugp. 25 d., tada Tautų Sąjunga pati im
sis visą reikalą užbaigti.

Bet Italija naudoja laiką ne taikintis, bet pasaulio ir sa
vo tautos opiniją nustatyti prieš Etijopiją. Mobilizuoja ka
reivius, siunčia orlaivius, tankus ir laukia kol lietaus sezo
nas užsibaigs, tada puls juodukus. Ar gali Italija laimėti? 
Yra visokių spėliojimų. Abisinijos kalnai, slėniai, tropiko 
klimatas, dykumai ir juodukų karingumas gali nugalėti mo
derniausią Italijos kariuomenę. Nors kiti vėl mano, kad Ita
lija savo orlaiviais užkariaus Abisiniją į dvi savaiti.

Mussolini nusistatęs užkariauti šią juodukų imperiją. 
Italijai reikalinga plati ir derlinga kolonija. Dvi jos koloni
jos rybuojasi su Abisinija. Argumentuodama savo prakilnia 
misija, kultūrinti kraštą, suturėti abisiniečių barbarizmą. 
Italija ieško simpatijos bei pritarimo pasaulyje. Viešoji api- 
nija yra prieš ją.

Vargiai Tautų Sąjunga galės ką padėti. Mussolini ir jai 
grąsina. Sąjunga buvo bejėgė su Vilniaus klusimu, Japonijos 
užėmimu Mandžūrijos, ir čia gali pasirodyti bejėgė ir be vil- 

Į ties Mussolinį sulaikyti.

DALYVAUKIM VYČIŲ 
SEIME

- ■ , f

Ateinantį antradienį, rugp. 
13 d. prasideda Hartforde, 
Conn. Lietuvos Vyčių organic 
zacijos 23 Seimas, kuris tęsis 
iki ketvirtadienio, rugp. 15.

Paprastai seimai kiekvienai 
organizacijai turi didelę reik
šmę, kadangi čia yra išduoda
ma visų metų veikimo apys
kaitos ir nustatoma organiza
cijos veikimo planas. Gi šis 
23 Liet. Vyčių seimas bus 
ytin svarbus, nes čia bus svar 
stoma pavasarininkų atstovų 
iš Lietuvos sutikimas, jiems 
per visas kuopas maršruto nu 
statymas, taipgi bus svarsto
ma, kaip būtų galima visas 
katalikiškas jaunimas vyčių 
pendran veikįman patraukti 
ir daug kitų labai gyvų reika
lų bus apkalbėta.

Kadangi šie klausimai pa
liečia .plačiąją Amerikos lie
tuvių katalikišką visuomenę, 
tai tikimąsi, jog šis seimas 
bus gausiai atstovaujamas vi
sų Vyčių organizacijos kuo
pų ir abelnai katalikų visuo
menės.

Laike šio seimo vietinė Vy
čių 6 kuopa rengia labai įdo
mią programą pagerbimui 
seimo dalyvių. Kas vakaras, 
pradedant pirmadieniu, rugp. 
12 d. yra rengiama įvairios 
pramogos. Pirmadienį, rugp. 
12 d. bus seimo atstovų ir 
svečių priėmimas. Antradienį 
rugp. 13 d. kuopa rengia 
’’Minstreal Show” ir šokius. 
Trečiadienį, rugp. 14, įvyks 
iškilminga vakarienė, gi ket
virtadienį rugp. 15, bus už
baigimas seimo su šokiais ir 
kitokiais pamarginimais.

Seimo rengėjai tikisi, jog 
lietuviška visuomenė gausiai 
atsilankys į šio seimo pramo
gas ir taipgi dalyvaus 23 vy
čių seimo sesijose.

A. J. M.
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ŠERMUKŠNINĖ KLAUSK-NEKLYSI

GROMATA ŠERMUKŠNI
NES DĖDEI
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Teisingas Dėde — aš lai - 
mingai pasiekiau, krajų. Kaip 
žadėjau parašyt nuo šipo, tai 
prabočik, nebeišpildžiau pa
žado, nes kelis kartus ožius 
lupau dėl sysiko ir šiaip kaž
kodėl prastai filinau. Dabar 
kai pasiekiau Lietuvą, atvy
kau j Utėnus, tai visai kitaip 
jaučiuos. Nors čia oras ne
koks, bet užtai pieno, kiauši
nių. gali pucit kiek nori... Ale 
mistinu, kad jau pašenavo- 
tas dėde tas nerūpi, nes lietu
viško bekono, nė žąselės su 
pasportu paragaut negalėsi 
gaut. Taigi aš norėč tave 
’’pasotint”” lietuviškom na- 
vynom. Čia, Lietuvoj, kaip ir 
Amerikoj yra visokių dyvų. 
Tik čia iš žmonių ne su ma- 
šinganais ima pinigus, kaip 
Caponė ar Dilingeris, bet po- 
licmonai mėgsta gražiuoju 
jlyst per pamatus pas ūkinin
kus ir išvest net paskutinę 
karvę. Bet tai tau irgi nerū
pi.. Ot, manau, tau būt gerai 
žinot, kad dabar Brooklyne 
gyvena vienas lietuviškas sū- 
džia, kuris čia žmones menki
no, apsivertęs advokatu, dak
taru, kunigu arba profeso
rium, daug keno kišenius ap
tuštino ir išmovė Amerikon, 
gavęs nekvotinę vlzą.„ Reikti; 
tau, Dėde, ten Brooklyne pa
sisukinėt su šermunkšnine ir 
pridabot, kad tas ponas ten 
žmonių nemonkintu. Tai tiek t *-
Šiam čėsui. O dabar nebeturiu 
ko rašyt. Imsiu su die sakyt. 
Sudie, sudie, pasilik sveikas 
ir linksmas. Ir aš lieku svei
kas, tik nelinksmas, kad ne 
visi namie. Mislinu greit su
grįšiu ir vėl visi būsim na- 
mie .

Cakarins.

Tiesa, norėjau priminti, 
kad cicilistų papa Grigas jau 
nusilaužė ragus. Dar nesenai 
Brooklyno Dariaus—Girėno 
Fondui šraibino gromatą, kad 
jis neprašo iš Fondo paramos, 
nė lakūnui išleistuvių, o da
bar jau džiaugiasi per gazie- 
tas, kad ir kun. Pakalnis pa-

Kl. — Buvau sužeistas prie 
darbo, fabrike, Buffalo, N., 
Y. ir padaviau savo prašymą 
dėl kompensacijos. Mane da-’ 
bar gydo kompanijos dakta
ras, bet aš turiu ir savo pri-. 
vatišką gydytoją. Ar aš galiu 
mano gydytojo bilą pristaty
ti Kompensacijos Biurui?

Ats. — Nuo liepos 1 d., su
žeisti darbininkai New Yorko 
valstijoje turi teisę reikalau
ti savo gydytojo. Jeigu tavo 
gydytojas užregistruotas ap
skričio medikališkoj draugy
stėj ir industriališko Komisi- 
jonieriaus patvirtintas, tai ga_ 
Ii prašyti, kad jis tave gydy-
tų.

jei randa nudvėsusį buivolą 
arba dramblį. Čia ir stovi tol, 
kol suvalgo visą rastą mėsą. 
Bet yra ir tokių padermių, 
kurios gyvena mažais kaimais. 
Toki kaimai nuo priešų ap
saugoti įvairiais spąstais, in- 
smeigtais į žemę užnuodytais 
kuoleliais.

Palapinių statymas — išim
tinai moterų darbas. Pasirink
to j vietoje jos ratu prismaigo 
į žemę medžių šakų, jas vir
šuje suriša ir paskui apklo
ja dideliais medžių lapais.

Palapinės paprastai turi 2 
angas (dvejas duris). Namų 
apyvokos reikmenės labai

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

— Lituanica II dar ’gydo-' 
si’ nuo vandens ir ’dūdų’ 
Brooklyne. Sako, kad dūdos 
yra ’apdegusios’.

— Jungt. Valst. vyriausy
bė uždraudė valstijoms leisti 
savus smulkius pinigus. Sako, 
kad jų J. V valdžia išleisian
ti. Bus net po pusę cento 
smulkūs pinigai.

— 20,000 New Yorko tea
trų darbininkų žada streikuo 
ti, jeigu jų algos 41 nuošimtį 
bus sumažintos.

— Dupont kompanija, pa
darymui dirbtino gurno,, var- 
toja net 100 laipsnii; žemiau 
zero šalčio.

— Sovietų lakūnai buvo iš
lėkę skristi į San Francisco 
iš Maskvos per Šiaurės aši
gali. Jie buvo priversti grįž
ti ir nusileisti Leningrade dėl 
to, kad sugedo jų motoro me
chanizmas. Skridimas bus vėl 
bandomas kiek vėliau.

— Amerikos muzikantai 
gaus darbo. Federate vyriau
sybė skirianti fondą samdyti 
18,000 muzikantų, kurie suda
rys didesniuose centruose sim 
foninius orkestrus.

— Lenkai neįsileidžia dau 
giau Danicgo prekių. Danic- 
gas sumažino Vokietijos pre
kėms tarifą, tad lenkai boi-

Kl. — Suprantu, kad Ap- NTO 
saugojimo Aktas, kuris dabar 
prieš Kongresą, padaro spe-, 
dalius aprūpinimus kaslinkgj 
aklų žmonių. Kokios bus siū-&• 
lomos pensijos?

Ats. — Federalė Valdžia 
duos lygią sumą su valstijų 
paskyrimti akliems žmonėms 
iki $15. į mėnesį. Jeigu vals
tija duos daugiaus kaip $15. 
į mėnesį, tai pensija tada bus 
suvirš $30 į mėnesį. Kitais 
žodžiais, jeigu valstija duos 
$15 į mėnesį, tai valdžia duos 
kitą $15.00.

Kl. — Kokfs yra paprastas 
didumas ir vertė ūkių Suv. 
Valstijose?

Ats. — Pagal 1930 m. cen
zą, paprasta ūkė Suv. Valsti
jose buvo iš 156 akrų ir jos 
vertė, žemės ir namų, buvo 
$7,614. Wyoming valstijoje 
ūkės yra didžiausios, papras
ta ūkė susideda iš 1,469 akrų 
ir jos vertė yra $12,919; Mis
sissippi valstijoje ūkės ma
žiausios iš 55 akrų ir vertė
$1,819. PLIS.

aukvo $50. ir Fondas $25. Tik 
man rodos, kad daugiau Broo 
klyno katalikai sumetė tų do- 
lerukų, kodėl juos cicilistai 
nutyli. Ar šiaip ar taip, reik
tų jau būt atviresniems. Ne
žiūrint, kad aukų buvo jau ir 
kelius kartus pervirš, bet ant 
lėktuvo stimburio skolų kas
pinas dar tebėr prisegtas ir 
tik mūsų visuomenės almuž- 
nai jį nusegs, kad lak. Vait
kus galėtų pakilti.... Bet ar 
kas nepriduos naujų bilų, tai 
didelis klausimas? Iš cicilis- 
įškos košės gali visko išple- 
pėt. Dabar faktas, kad Lit- 
vanika laukia, kad galės pa
kilti virš Floydbeno. Laukia 
tos šventės "visi lietuviai.

Dėdė.

eALljū
IŠVARIUS VIENĄ, PARSI-
- VEDČ DAR 7-NIUS

Klaipėdos priemiestyj, ko
pose Smiltynės miške, kelis 
metus ’’šeimininkavo” pripra 
tęs vienas elnias. Čia jo nie
kas nejudindavo, praeiviai 
grožėdavosi tokiu gražiu bei 
drąsiu miško žvėrių. Tas 
Smiltynės šeimininkas laisvai 
jausadvosi, eidavo į maudy- 
nix; pliažą ir šiaip kur žmonų.; 
yra visai drąsiai vaikščioda
vo. Pereitomis dienomis tas 
kopų ’’šeimininkas n perdaug 
jausdamas sau laisvę, ėmė 
jau su praeiviais nebesugy- 
venti, pradėjo vaikus bei su
augusius žmones užpuldinėti. 
Tokiu elnio elgesiu gyvento
jai pasipiktino ir prašė kopų 
inspekcijos tokį sudrausti. 
Kopų inspekcija įsakė darbi
ninkams tą miško ’’šeiminin
ką” ištremti į Nidos pusę, kur 
jų daugiausia yra. Išvarius 
tą vieną seną Smiltynės kopi; 
elnią, po kelių dienų jis parė
jo dar su septyniais savo drau 
gaiš, ydant būtų stipresnė ap
sauga. Tokiu elnio kerštu ko
pų lankytojai nustebo, ir lau
kia, kas iš to išeis? Ką jie vi-
si darys? Bet jie visi tokie 
ramūs ir taip pat drąsūs, kad 
visai arti prisileidžia žmones.

”M. L.”

Tie biznieriai bei profesio
nalai, kurie skelbiasi šiame 
laikraštyje — yra verti skai
tytojų paramos. Darykime 
biznį su tais, kurie remia mū
sų reikalus. Gi tie biznieriai,, 
kurie ignoruoja mūsų laik-
rast; — užsipelno to paties 
iš mūsų.

— Esperantistų 27 Kong
resas atidarytas rugp. 5 die
ną Romoje. Dalyvauja 35 tau 
tų atstovai.

— Danijoje trūksta namu 
prižiūrėtojų — tarnaičių. Jų 
vieton samdomi jauni vyrai.

— Tennessee valst. farme- 
ris, savo sutaupytus $17.000 
laikė šaudiniam matrase. Ka
dangi moteris užsimanė nau
jo, tai senąjį su pinigais su
degino,

— Detroitas ištikrųjų su
streikavo mėsos valgyme. 
Krautuvės pilnos mėsos, bet 
moterys neperka dėl aukštų 
kainų. Kas laimės, parodys 
ateitis.

— Sovietų lakūnas Maslia- 
ninkov, surado nauja iki šiol 
nežinomą kalnuotą salą neto
li šiaurinės Siberijos.

— Per pasaulio lietuvių 
kongresą ruošiamai spaudos 
parodai yra gautas ir anglų 
laikraščių rinkinys. Rinkinys 
yra ne visai mažas. Laikraš
čiai surinkti rašiusieji apie 
Darių ir Girėną.

— Komunistų internaciona
lo kongrese nutarta, kad in
ternacionalas nesikiš į komu
nistų partijų veiklą kituose 
kraštuose.

— Nazių teismai nubaudė 
kalėti tris kunigus už tai, kad 

l jie per savo pamokslus bažny
čiose ’’kliudę valstybės rei
kalus. ’ ’

— Lietuvos vyriausybė iš 
bedarbii; fondo paskyrė 100,- 
000 litų Klaipėdos krašto vie
šiems darbams. Krašte ir 
Klaipėdos mieste dabartiniu 
metu yra daugiau 500 žmonių. 
Bedarbius aprūpinti darbu 
stengėsi Klaipėdos krašto 
Darbininkų ir Amatininkų 
Susivienijimo Centro

kotuoja ji; prekes.
— Vokietijoj prasidės nazių 

priešų šaudymas. - Išleistas 
naujas įstatymas, kuriuo bus 
baudžiamas mažiausias šmeiž
tas ar išdavikas. Bus -baudžia 
mi net svetimtaučiai.

— Londonan išvyko lietu
vių grupė reprezentuoti Lie
tuvą liaudies šokii; šventėje. 
Grupė sudaryta užsienių rei
kalų ministerijos spaudos 
biuro vedėjos p-lės Avietinai- 
tės pastangomis.

— Lietuva vis daugiau ir 
daugiau rinkų randa savo 
eksportui. Su Danija bus at
naujinta prekybos sutartis. 
Dabar vedamos derybos su 
Ispanija.

— Rugp 4 d. Chicagoje j- 
vyko liet, parapijų chorų 
Dainos šventė Vytauto par
ke. Dalyvavo 3000 choristų 
ir gani žmonių minia,

Chicago. Pabaigoj šių me
tų gegužės men. gersusis ra
dio polemikas kun. Coughlin 
iš Detroit, pasiryžo Chicago.] 
pasisamdyt Soldier’s Field 
stadioną. Chicagos parkų vir- 
šininkai pasipriešino ir stadia 
ną išnuomuoti atsisakė. Kun, 
Coughlin nenusileido, bet 
kreipėsi tame reikale į teis
mą. Byla teisme užtruko po
rą mėnesių ir dabar teismas 
pripažino, kad kun. Coughlin 
stadionu naudotis turi teisę.

— New Yorkas sekantiems 
metams planuoja. sunaudoti 
$20,000 atidarymui klinikos 
tyrimui viešų mokyklų vaiku 
proto. Sakoma, kad 40 nuo
šimčiai vaikų yra puspročiai.

— Gruodžio mėn. š. m. bus
atidarytas požemis geležinke
lis Fulton St. gatvėje Brook
lyne. Jis nuo vidumiesčio iki

Valdy- Rockaway Ave.
ba, kuriai Gubernatoriui tar- — Rugpiūčio 11 d. Bostone 
pininkaujant ir gauti iš vie-' įvyksta Liet. Blaiv. Seimas.
šųjų darbų fondo minėti pi
nigai.

Seime žada dalyvauti ir J. E. 
Vyskupas Matulionis.



Ne kartą jums, malonūs radio klausytojai, teko stovėti 
ant sriaunos upės kranto ar tilto. Nekartą grožėjotės, kaip 
bangelė bangelę vejasi, kaip įmestas į vandenį šipuliukas ar 
lapelis, greitai srovės būva pagautas ir nuneštas toli, toli į 
plačiasias jūras. Ar pagalvojote nors kartą, kiek tuo upeliu 
nutekėjo vandens lašelių nuo atsiradimo tos upės? Kas juos 
besuskaitys.

Panašiai, tik daug smarkiau, bėga ir mūsų gyvenimo va
landos. Jei tas valandas sunaudosime gerai, jos atneš mums 
laimę. Jei be naudos, tuščiai jas praleisime, arba dar pras
čiau, blogai jas sunaudosime, jos atneš nelaimę. Tuščiai pra
bėgusių valandų niekas mums. nesugrąžins. Lengviau būtų 
mirusį atgaivinti, negu mažiausią prabėgusio laiko valandėlę 
grąžinti. Užtat dar senovėje, stabmeldijos laikais, mokytas 
Seneka sako, kad nieko šiame pasaulyje nėra brangesnio už 
laiko valandėlę. Laikas didžiausias mūsų turtas; jo ir už 
auksą nepirksi. Tiesai įrodyti, imkime keletą pavyzdžių iš 
gyvenimo.

Lietuvoje man teko pažinti du broliu, kurie gimė dvaro' 
kašaruose ir užaugę tapo to dvaro darbininkais. Nei vienas 
nei kitas nuosavo turto neturėjo. Ir žinote, kas atsitiko po 
25 metų? Viens iš jų tvarkė gražų nuosavą 50 hektarų ūkį, 
važinėjo gražiais arkliais, sūnus į mokslą išleido, o kitas visą 
gyvenimą vaikščiojo apdriskęs, be nuosavos pastogės ir visa 1 
jo šeimyna didžiausią vargą kentė. Dėl ko toks skirtumas 
įvyko? Gal netikėta laimė pirmąjį ištiko, o gal kitų skriau
domis sau kelią į laimę prasiskynė? Ne, visiškai teisingai jis 
laimę pasiekė ir jo laimės priežastis buvo gerai sunaudota 
laiko valandėlė. Atlikęs paskirtą savo darbą dvare, mokėsi 
amato. Išmokęs įsigijo mažą dirbtuvėlę, susitaupė pinigų, pir
ko mažą, bet jau nuosavą grintelę. Ir toliau netinginiavo, 
vis taupė ir po kurio laiko jau įsigijo vidutinį ūkį. Nenus
tojo darbuotis ir dar po keletos metų darbo, Nemuno pa
krantėje pirko visai gražų 50 hektarų ūkį ir šiandien jau 
ramiai ir laimingai gyvena.

Ką veikė kitas jo brolis? Jis taip taip pat buvo doras 
žmogus. Dirbo, kaip ir kiti dvaro darbininkai ir tokiu būdu 
maitinosi pats ir jo šeimynėlė. Tačiau nemokėjo sunaudoti 
likusias laiko valandas ir tos valandos prabėgo be naudos, 
palikdamos jį tame pat vargingame stovyje.

Pirklys, ar kitas geras biznierius, mokėdamas sunaudoti t 
valandėlę laiko milioninius turtus sukrauja.

Mokinys, gerai sunaudodamas laiką gali tapti garsiu 
mokslininku. Vienoj kolegijoj keli mokiniai susitarė, kol 
baigs studijas išmokti vieną svetimą kalbą vien tuom laiku, 
kaip su kitais kartu eis iš studijos į valgomąjį, ar iš lauko 
į studiją. Jie stengdavosi ne daug, tik po 10 naujų žodžių 
kasdien išmokti. Tai jie padarė per tą laiką, per kurį, rodos, 
nieko negalima padaryti.

Tai tik trijų luomų menki pavyzdžiai rodo, kad gražiai x * 
sutaupytas laikas laimę atneša.

Vienas, neva moderniškas Francūzijos žurnalas, kuris 
nori vadintis r’Praktiškojo gyvenimo enciklopedija”, štai 
kaip apskaičiuoja 70-ties metų žmogaus gyvenimo praleistą 
laiką: 1-ni metai karo tarnybai, 3 metai mokslui, 3 metai kal
bėjimui, 3 metai puošimuisi, 5 metai vaikščiojimui, 6 metai 
valgymui, 6 metai skaitymui, 8 metai pasilinksminimams 11 
metų darbui, 24 metai miegui.

Nuostabu yra tai, kad bemaž 3 kartus daugiau laiko yra 
skiriama pasilinksminimam, kaip mokslui.

Juo labiau priversti esame branginti laiką, nes jis yra 
trumpas. O visgi per šį trumpą tarpą daugelis žmonių dide
liais ir naudingais darbais sugebėjo įamžinti savo asmenybes 
ir jų vardai pasiliks žmonijos istorijoje garbingi tol, kol gy
vens pati žmonija.

Tautiniame Berlyno muziejuje man teko matyti labai 
įdomus paveikslas, vaizduojąs jaunikaitį, sėdinti ant smar
kaus žirgo ir visu greitumu jojantį per tiltą, kurio kitoj pu
sėj moja jį graži lauko fėja. Jaunikaitis įsižiūrėjęs į ją pen
tinais spaudžia savo žirgą ir nemato, kad tiltelis, kuriuo jo
ja, kitoj upės pusėje, visai susiaurėja, o iš apačios pamažu 
kyla giltinė laikydama smėlio laikrodį rankoje. Jaunikaitis

ALBINAS DRAŽDYS, Salezietis.

LAIKO VERTĖ
Paskaita per Radio WMBQ
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ENC1JOS
LINDEN, N. J.

buotę Bažnyčiai ir tautai.
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų Centro Valdyba.

jų koplyčia traukinyj. Rugp. 
8 d. lietuviai pradėjo koply
čią lankyti. Mišios bus lai
komos rytais per kelias die
nas.

— Kun. Dr. J. Navicko 
straipsnis ’’Amerikoje” ne
paprastai jautrus. ’’Dėl Tėvy 
nės” vertai visiems perskai
tyti. Kaip aš norėjau, kad 
karžygis Jonukas pasveiktų. 
Rugp. 2 d. ’’Amerika” paskel 
bė jo paskutines valandas. 
Kaip gaila.

— Gabrilevičiaus siuvykla 
laiškais pranešė darbininkams 
kad 
viai

prasidės darbai. Lietn- 
džiaugiasi. J. K.

PITTSTON, PA.

ės deda pastangas, kad pri- 
raukus kuodaugiausia rėmė

jų. Ugdant šį kilnų tikslą, 
jos yra pasirinkę sekantį va
dovaujamą principą:

’’Kuris aukojasi save ir 
duoda išmalda savo artimui 
maitina tris: Save, savo alks
tantį brolį ir Mane”.

Atsilankusieji užtikrinti, 
kad pikniko kiekvienas džiau 
gsmas bus jiems prieinamas 
ir kad džiaugsmas, kurį su
teiks našlaičiams ir Seserims 
atsilankant piknike, sugrįž j 
jų pačių širdis.

Bušai transportuos rėmė
jus in ir nuo pikniko. Tikie- 
tus galima įsigyt nuo vedė
jos ponios J. Šakočienės. Ša- 
kociaus studijoj (viršuj J. C. 
Penney’s Store, Main St., 
Pittston, Pa.,) nuo sąjungie- 
čių ir nuo komiteto susidedan 
čio iš Juškevičienės, Vizgaitie 
nės, Markauskienės ir Dilie
nės.

PITTSBURGH, PA.

Jau 6 metai, kaip Lindeno 
lietuviai darbuojasi ir kelia 
fondą įsteigti Lietuviškai R. 
K. parapijai. Kiekvienas fon
do narys moka po $1.00 į me
tus, kad išmokėjus turimą iš 
bankos $3,000 paskolą, kurios 
dar yra likę apie $1,300. Kan 
trūs Lindeno lietuviai su lai
ku išmokės ir tą skolą ir turės 
nuosavybę. Reikia pasi
džiaugt, kad fondą remia ne
tik pavieni nariai, bet ir or
ganizacijos, tai Mot. S-gos 53

Pranešimai važiuojantiems j 
Seserų Praue’škiečių Rėmėjų 

Seimą
Kaip jau pirmiau buvo skel 

bta Šv. Pranciškaus Vienuo-

Šv.?Moterų S-gos 19 kp. iš 
Kazimiero parapijos, remia 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų 
rengiamą pikniką vienuolyno 
parke, St. Mary’s Villa, Elm
hurst, Pa. (Ketverge, Rug
piūčio 15 d.). Pelnas Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserų našlaity- 
nui.

Pirmininkė J. Šakočienė 
praneša, kad 19 kp. sąjungie-

Rugpiūčio j 8 d.. Važiuojan
tiems čionai' skelbiame Eks
kursijas iš įvairiu miestų.

Traukiniai apleidžia Šešta
dienį Rugp. 17 d — - atvyksta 
Pittsburgan Sekmadienį 18 d.

Iš Chicago, Grand Central 
tikieto kaina $6.50.

Iš New Yorko, Baltimore, 
Ohio iš Jersey City tikietas 
$6.50.

Iš Philadelphia, Broad St. 
tikietas $6.00.

Iš Cleveland, Pennsylvania 
Sekmad. ryte tik. $2.25.

Prašome visus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant šio 
Seimo ir paremti mūsų dar-

Liet. Pašalpos ir Politikos 
klubas, Ine. Štai, birželio 28 
d. susirinkime nutarta suren
gti pikniką. Išrinkta komisi
ja iš: J. Liudvinaitis, J. Ste
ponaitis, A. Kelbonienė ir K. 
Atutis.

Liepos 25 d. susirinkime ko 
misija raportavo, kad pikni
kas rengiamas rugsėjo 8 d. 
Park Casino (Progress Club 
Park). Pasižadėjo dalyvauti 
daug apylinkės biznierių, klū 
bu ir organizacijų. Komisija 
pranešė, kad užkviesta kun. 
Simonaitis iš Elizabeth ir kum 
Kelmelis iš Newark; taipgi p. 
J. Žilevičiaus choras iš Eli
zabeth ir A. Stanšausko cho
ras iš Newark. Tikime, kad ir 
Brooklyno lietuviai pa gelbėsi- • 
te mums gražiame darbe ir at
vyksite į Lindeną Rugsėjo — 
Sept. 8 <1. Visų lauksime. 
Iki pasimatymo Casino Parke*

Vijurkas.

AMSTERDAM, N. Y.

prijos siauriausią vietą, paskutinė laikrodžio smiltelė išbirs 
ir jaunuolis kris į bedugnę.

Nekartą ir mes esame panašūs tam jaunikaičiui. Įsižiū
rime į kokį gyvenimo blizgutį, jam įsigyti praleidžiame daug

Vilniuj vaduoti Sąjungos 
skyrius ruošiasi prie koncer
to ir šokių rugsėjo 29 d.

Kerbelių ir Saldžių šeimos 
sugryžo iš trumpų atostogų, 
kurias praleido Brooklyno ir 
Long Islando apylinkėse.

Šią savaitę atvyko iš Wood 
haven, L. I. p. Mačiulienė su 
dukrelėmis, pasiviešėti Am- 
sterdamiečių tarpe — apsisto
jo pas pp. Kerbelius.

Amsterdame Amerika atran-
laiko ir išnykstame iš gyvųjų tarpo nieko gero nei sau, nei 
žmonijai nepadarę. Gyvųjų tarpe mūsų atmintis išnyks; atro
dys, kad mes ir nebuvome gyvenę. Ne tam mums duotas pro
tas ir gabumai, kad mes juos užkastume, bet kad sunnaudo- 
tume.

Karo metu vieno pulko kapelionas paklausė kareivių: 
’’Kiek jums metų?” ’’Kiek mums metų nežinome, bet mes 
jau daug pergalių laimėjome”. Gražus atsakymas. Gyvenimo 
vertė ne metais, bet darbais ir pergalėmis martuojama.

Baigiu poeto žodžiais: ’’Kol jaunas, o broli, Sėk pasėlio 
grūdą ir dirvos neapleisk’’.

da vis daugiau draugi} — 
skaitytojų. Būtų gera, kad 
kas čia apsiimtų šį įdomų lai
kraštį užrašinėti. Rep.

’’AMERIKOS” Spaustuvė
je atliekami visi spaudos dar
bai gerai, greitai ir prieina
ma kaina. Todėl kreipkitės

I pas savuosius.



L,. n i m iiniųa wuį

Rugpiūčio 9 d., 1935 m.

KAIP GYVENA AFRIKOS 
NYKŠTUKAI

Prieš kurį laiką rašė laik
raščiai, kad Indijoj rasti su
akmenėję žmogaus griaučiai, 
kurių matavimas parodęs, jog 
tas žmogus buvęs tik 38 cm. 
aukščio. Bet po kelių dienų 
tas radinys buvo nuginčytas. 
Tačiau, mažų žmonių Afrikoj 
ir dabar yra.

Afrikoj gyvena mažiukai 
žmonės. Jų vidutinis ūgis 
128—148 cm.

Bendra šių žmonių nykštu
kų išvaizda labai nepavydė

tina — galva pailga, veidas 
siauras, akys mažutės, raudo 
nos, vos nesusisiekia per no
sį, krūtinė siaura, lūpos atsi
kišusios, pilvas didelis, kojos 
per kelius į vidų iškrypusios, 
viso kūno oda raukšlėta, apau 
gusi ilgais tankiais plaukais.

Visas vyrų rūbas tik iš 
plausiu padaryta gėdos juos
ta, o moterų — trumpas si- 
jonpkas iš medžio lapų arba 
iš plaušų.

Jų namai — menkos pa
lapines, kurias pasistato tik 
tai dienai, nes visad klajoja 
po mišką. Ilgesnį laiką susto
ja vienoj vietoj tik tuomet, 

” A M E B I K A ”

jei randa nudvėsusį buivolą 
arba dramblį, čia ir stovi tol, 
kol suvalgo visą rastą mėsą. 
Bet yra ir tokių padermių, 
kurios gyvena mažais kaimais. 
Toki kaimai nuo priešų ap
saugoti įvairiais spąstais, in- 
smeigtais į žemę užnuodytais 
kuoleliais.

Palapinių statymas — išim
tinai moterį} darbas. Pasirink
to j vietoje jos ratu prismaigo 
į žemę medžių šakų, jas vir
šuje suriša ir paskui apklo
ja dideliais medžių lapais.

Palapinės paprastai turi 2 
angas (dvejas duris). Namų 
apyvokos reikmenės labai 

menkos — tai kuoleliai šak
nims ir šakniagumbiams kastį> 
medinės lėkštės ir grūstuvės, 
kuriose grūdžia — gamina 
mėgiamiausią valgį iš apipu
vusios mėsos, bananų, grybų, 
šaknų ir vaisių. Valgį verda 
tik nykštukai, kurie susisie
kia su kultūringesniais kai
mynais negrais. Užmuštą žvė
rį tiesiai su kailiu kepa ant 
ugnies. Jei kailį nulupa, tai 
kepa suvynioję į lapus is pa
dėję įkaitintais akmenimis. 
Nukštukai valgo visokių žvė
rių ir šiaip jau gyvulių mėsą. 
Nevalgo tik žmogaus mėsos.

5

Žemės nykštukai beveik ne 
dirba, o gyvena iš medžiok
lės. Medžioklėje jie tur būt, 
neturi sau lygių- Šie maži 
žmonės, kaip driežai įlenda į 
didžiausius miškų tankumy
nus, kaip medžiokliniai šuneg. 
sugeba susekti žvėrį, paskui 
moka pristatyti visokių spą
stų ir kitokių žvėrims gaudyti 
pabūklų. Savo strėlėms jie 
užmuša net didelius žvėris 
kaip buivolai arba drambliai 
pašaudami jiems į akis.

”Š.” — A. Z.



’’AMERIKA”

Į vietos ir apylinkės žinios
VAŽIUOJAM Į KONGRESĄ

Rugp. 21 ir 22 dd. įvyksta 
Kat. Federacijos sidabrinis 
Kongresas. Federacijos Kon
gresai yra visij katalikiški! 
draugijų seimai — seimų sei
mas. Suvažiuoja katalikų vei 
kėjai iš visų kolonijų pasi
tarti katalikiškos akcijos rei
kalais. Vadinasi, svarbiausiais 
klausimais liečiančius mūsų 
išeiviją bendrai, ir draugijas 
bei parapijas atskirai. Kong
resai yra tiek svarbūs, kad 
mums, kurie arčiausiai gyve
name, turime susirūpinti kon 
greso pasisekimu ir naudingu
mu. Pirmoj eilėj privalome 

•jame dalyvauti. Kiek važiuo
sime Philadelphijon šiemet ? 
Iš New Yorko ir New Jersey 
apylinkes galėtume bent šim
tas delegatų nuvykti. Phila
delphia arti, susisiekimas pa
togus ir greitas. Kiekviena 
draugija galėtų nusiųsti bent 
po vieną delegatą. Susipratęs 
federantas savo automobiliu 
gali vežti po 6—7 delegatus. 
Atsirastų, kurie noriai auto
mobiliais patarnautų.. Neku- 
rie galėtų grįžti tą pat dieną, 
arba lengvai praleisti dvi die
ni Philadelphijoj pas gerus,

susipratusius katalikus. Kur 
yra noras, ten atsiranda ir 
būdas. Dar yra laiko draugi
joms susiorganizuoti delega
tams susižinoti. Važiuokim 
į Filadelphiją.

Federantas.

PROFESIONALAI VEIKIA

Rugp. 8 d., Brooklyn© pro
fesionalai priėmė Liet. V. D. 
Universiteto profesorių Vint- 
lerį. Tą dieną profesorius kai 
bėjo per radio WMBQ. Vė
liaus profesionalai klūbo kam 
bariuose (pas Dr. Paulonį), 
profesorių vaišino ir klausėsi 
jo paskaitos apie Lietuvos 
aukštesnes mokyklas. Mūsų 
profesionalai dabar dažnai 
paskaitas skaito per radio. 
Šioj savaitėj kalbėjo dar Dr. 
J. Petrauskas ir Dr. E. Žukai! 
skas apie sveikatą. Jei draugi
jos norėtų paskaitų savo su
sirinkimuose, profesionalai 
maloniai pasitarnautų.

IŠ MOT. SĄ—GOS SEIMO

A. L. R. K. Moterį! Sąjun
gos 17 Seimas prasidėjo rug 
piūčio 5 d., su iškilmingomis 
AJišiomis 9 vai. ryte. Pamoks
lą pasakė Kun. Vaškelis iš

SUAUGUSIEMS PROGA MOKINTIS ‘
New Yorko miesto Apšvietus Bordas su Works Progreso 

Skyrium planuoja atidaryti suaugusiems mokyklas, kuriose 
gautų progos studijuoti sau mėgiamą šaką. Ypač bus nau
dinga nedirbantiems. Iškirpk šį pranešimą ir pabrėžk, kurį 
amatą — objektą nori mokintis, kuriame distrikte gyveni, 
kiek amžiaus ir vardas su pavarde ir adresas. Šis pranešimas 
pagelbės Bordui sutvarkyti klases. Pranešimą siųsk: The 
Adult Education Office, 55 Hanson Pl., Brooklyn.

Art__ _  Arts and Crafts ___  Biology .... ..  Citizenship
....... Commercial Subjects ....... Creative Writing ....... Cur
rent Eevents ......  Economics........ . Foreign Affairs .......
Forums ......... Journalism ____  Dancing...... Drama —.......
Dressmaking ___  Electricity.......Elementary School Sub
jects -......English to the Foreign Bom .... ......Everyday Eng
lish 2..... Literature.... -...Music..... _ Mathematics.....Mecha
nical Drawing ___ Languages: (pasakyk kokią kalbą) .... . ..
_ ______ Discussion Groups _ -__  Health Education .........  
Radio _ .... Public Speaking___ Workers Education .........
Social Usage .. .... Speach Arts .... ... Parent Education .......
Psychology.. ....Science .. ......Homemaking........Recreational
....... History and Social Sciences....... - Local Borough Histo
ry .. .... Any other subject.

Žemiau kryžiuku pažymėk distriktą, kuriame gyveni.
Williamsburg __ _ Greenpoint __ _ Bushwick____ East

New York....... New Lots ..... — Canarsie......_ Flatbush.......
Brownsville ....... Borough Park —... South Brooklyn -----
Bay Ridge.......Bergen Beach.... ....Bensonhurst........ Sheeps-
head Bay.......New Utrecht____ Coney Island
Vardas pavardė ..............-----------------------------------------
Adresas _. -------------- ------- --------------- ----- ------- ---- ---------
Pažymėk kiek metų turi: 18—25    26-35 .......virš 35........

Prisiuntimas šios iškarpos parodys, kad jūs domitės tuo 
klausimu ir tas pagelbės jums ir jūsų kaimynams.

New Britain, Conn.. Po pa
maldų bažnyčioje įvyko bend
ri pusryčiai, o potam prasi
dėjo seimo sesija. Sekanti iš
rinkti seimo prezidiumai! •

S. Sakalienė — preziden
te, T. Mažeikienė, vice prez., 
U. Jokubaitė, 1 raštin., T. 
Barziliauskienė 2 raštin. V. 
Petraitienė, tvarkdarė. Po rin 
kimų baigta pirmoji sesija.

Koresp.

NESUSIPRATIMAI PAS 
SIUVĖJUS

Rugp. 5 d. Atkočaičio siuvy 
klą, unijos valdyba sustabdė 
Priežastis — nesilaikymas su
tarties su algoms.

Karvelio siuvykla pradėjo 
dirbti pilnai, Varneckio siu
vykla ir gavo daugiau darbo. 
Abelnai visi lietuviu kontrak 
toriai pradėjo daugiau dirb
ti žieminio sezono drapanas.

Eina gandai, kad S. Acker- 
manas vėl atidarys savo dirb
tuves. Ši firma buvo paleidus 
1000 darbininkų.

Siuvėjas.

ATOSTOGAUJA

Šioj savaitėj atostogauja 
’’Amerikos”’ redaktorius K. 
Vilniškis. Jis išvyko su kun 
A. Drazdžiu į Toronto, Ka
nadą. Iš atostogų grįžo mūsų 
spaustuvininkas Vytautas 
Žalnieraitis. Atostogose buvo 
ir kunigai Laurynaitis ir Pe
trauskas.

Praeitą trečiadienį Hudson 
upe laivu ponia E. Mačiulie
nė su dukrelėmis, išvyko Am
sterdaman atostogauti. Sykiu 
grįžo ir jos sesutė L. Kerbe- 
lienė, kuri su šeima yiešėjosi 
pas pp. Mačiulius, Woodhave- 
ne.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Lietuviu Radio J. Ginkaus 
valandos, vadovaujant, didžiu 
lis metinis parengimas bus 
spalių 6 d., 1935 m., Klaš- 
čiaus Parke. Dalyvaus visos 
apylinkės geriausios lietuviš
kos artistų jėgos.

Š is didžiulis parengimas- 
koncertas bus lietuvių artistų 
naudai, kuriuos visuomet ma
tome viešumoje.

Prašoma tą dieną nieko ne
rengti, o dalyvauti spalių 6 
d. parengime p. Klaščiaus 
salėje.

Skelbkitės savaitraštyj ”A- 
merika” ir ’’Amerikos” radio 
programos metu. Tuo būdu 
paremsite lietuvišką darbą ir 
laimėsite susipratusių lietu
vių patronizaciją.

Rugpiūčio 9 d., 1935 m.

A. a. Uršulė Šečkuvienė su savo jauniausiąja dukrele 
kurią ir kitus šeimos narius amžinai apleido atsiskirdama su
šiuom pasauliu. Uršulė Šečkuvienė (po tėvais Jurkšiūtė) 55 
m. amžiaus, mirė po padarytos operacijos šv. Trejybės ligo
ninėj Brooklyne, liepos 24 d. 1935 m., palaidota liepos 27 d. 
iš Šv. Jurgio parapijos bažnyčios, prie kurios velionė pride
rėjo nuo pat bažnyčios pastatymo, šv. Trejybės kapuose.

Velioiiė gimė 1880 m. Parausių kaime, Paežerių vals., 
Vilkaviškio apskr. Apleido Lietuvą 1899, apsigyveno Angli
joj, Londone. 1901 ištekėjo už Juozo Šečkaus. Pagyvenę 10 
metų Londone, persikėlė į Kanadą kur išbuvę du metu, at
važiavo į Ameriką. Paliko dideliame nuliūdime savo mylimą 
vyrą Juozą; 2 sūnus: Joną ir Juozą; 4 dukteris: Adelę, Ur
šulę, Petronėlę ir Domicėlę; 2 žentu ir anūkę; 2 seseri: Mag- 
dalną Stalgaitienę, New Jersey ir Petronėlę Jurkšiūtę, 
Londone; 3 brolius: Juozą, Joną, Antaną Kanadoj ir Andrių 
J sietuvoj Parausiuos.

PADĖKONĖ

Negalėdama atsidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į tą amžinos ramybės vietą. Mes 
atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimu iš mūsų tarpo, . 
dėkojame mūsų parapijos gerb. klebonui kun. K. Pauloniui 
už jo taip pritaikintas gražias maldas išleidžiant velionę iš 
namų, taipgi ir iškilmingą šv. Mišių atlaikymą. Padėką reiš
kiame ir prie asistos patarnavuisems kunigams: kun. J. Bal- 
kūnui ir A. Petrauskui, kartu dėkojame kunigams, kurie prie 
šoninių altorių atlaikė šv. Mišias: kun. J. Šeštokui ir kun. 
Žvirbliui. Ačiū vargon. J. Brundzai ir kitiems dalyvavusiems 
vargonininkams, kurie taip gražiai giedojo laike pamaldų 
ir kapuose.

Ačiū laidotuvių direktoriui p. J. Garšvai, kuris savo geru 
ir mandagiu patarnavimu nulydėjo velionę į amžino poilsio 
vietą. Reiškiame didelę padėką Mišių ir gėlių aukotojams. 
Taipgi ačiū visiems, kurie atsilankė į laidotuves ir tiems 
visiems, kurie teikėsi palydėti velionę į kapus.

Trūksta mums žodžių išreikšti visiems tiems, kurie mus 
paguodė taip liūdnoje mus ištikusioje valandoje. Tau gi a 
a. brangioji motere ir motina, mes daug esam skolingi už 
visus tavo gerumus dėl mūsų padarytus. Mes tavęs, brangio
ji, nepamiršim savo maldose prie Aukščiausiojo. Lai gailes
tingas Dievas suteikia tau amžiną ramybę danguje.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs ir Dukterys.
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

Liepos 31 d. Amerikos ra
dio programoj dalyvavo šv. 
Jurgio parap. (iš C. Brookly- 
no) choro rinktinė dalis, va
dovaujant muz. Jonui Brun- 
dzai. Įspūdingai padainavo 
apie 8 gražias dainas, kurios 
radio klausytojams, matyt, 
patiko, nes gauta komplimen
tų ne vien iš lietuvių, bet ir 
svetimtaučių. Tebūnie garbė 
šiam chorui, jo vadui p. J. 
Brundzai ir tiems jaunuo- 
liams-ėms, kurie nepaisyda
mi vasaros karščiu — randa v 
galimybės pasišvęsti gražiam 
lietuviškam tikslui.

Rugp. 2. d. 10:15 vai. ry
to Amerikos radio programos 
metu dainavo virš minėtos 
parapijos priaugančiųjų mer
gaičių choro dalis, kuri p. 
Brundzai pianu akompanuo
jant gražiai padainavo keletą 
lietuviškų dainelių. Pasirodė, 
kad p. Brundza nesigaili lai
ko ir jaunamečių choro geram 
išlavinimui. Čia reikia pripa
žinti pagarbos ir tėvams, ku
rie rūpinasi savo vaikučių 
gražiu auklėjimu lietuviško
je dvasioje. Pratindami jau
nimą prie lietuviški; dainų ir 
muzikos, skiepijame jų jau
nose širdelėse lietuvišką jau
smą, didesnę pagarbą ir mei
lę savo tėvams, bei geresnį 
supratimą apie tą kraštą, kur 
Nemunas banguoja, kur Še
šupė miela plaukia, kur dar
želiuos pinavijos, kur merge
lės kaip-lelijos ir tt. savo dai
nelėse nuolat kartojame, tar
tum norėdami įtikinti jaunąją 
kartą apie senosios tėvynės 
Lietuvos grožį ir brangeny
bes.

Rugp. 7 d. Amerikos radio* 
programoj dalyvaus radio rė
mėjai iš Maspetho. Muzikalę 
programos dalį sėkmingai iš
pildė p-lės Dapkevičiūtės ir 
’’Baravykų” kvartetas iš 
Blissvillės, L. I. Šio vakaro 
programos dalyviais pasirūpi
no Maspetho liet, parapijos 
klebonas gerb. kun. Jonas Bal 
kūnas, nuoširdus ir nuolati
nis Amerikos radio rėmėjas.

Norintieji padaryti prane
šimus ar skelbimus Amerikos 
radio programos metu, malo
nėkite pranešti sekančiu an
trašu: Amerika Radio,... 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas STagg 2-2133.

MASPETH, N. Y.

Visi į Pikniką

Kas gaus automobilį? Pa
matysime šį sekmadienį pik
nike. Kas praturtės auksu? 
Pažinosime šį sekmadienį Kla 
ščiaus parke. Kur choras dai
nuos rugp. 11 d.? Pas Klaš- 
čių. Kur visi sueisime šį sek
madienį? Maspetliiečių pikni
ke. Ar bus daug žmonių. Ži
noma, bus iš Great Neck, 
Blissville, Jamaica, Woodha
ven, Ridgewood, East New 
York, C. Brooklyno, William
sburg©. -Bus net iš New Yor- 
ko. Visi matysimės piknike šį 
sekmadienį rugp. 11 d. Pra
džia 2 vai. p. p.
Ekskursijos tikietai parsiduo

da

Laivo ekskursijos tikietai 
į Indian Point jau pardavinė
jami. Galima gauti pas P. 
Šlapiką, W. Zabelskį, A. Ja- 
nuškaitj, P. Bagočiūną, J. 
Čiupą (Blissvillėj), J. Klaš- 
čių, W. Rosenburgą, Šimkie
nę, Nedzinskienę, Taurienę, 
Razickienę, Remeikaitę, Pet
rulienę, Valantiejienę. Visi 
vyčiai parduoda tikietus. Vy
čių kuopa dalyvaus ekskursi
joj in corpore. Kitų pardavė
jų pavardės paskelbsim vė
liau.

Žinutės
—Vyčiai turėjo savo mėn. 

susirinkimą pirmadienį rugp. 
5 d. Klubo kambariuose. Ruo 
šiasi prie ekskursijos ir šo- 
kių spaliij 19 d.

— Atsimainymo atlaidai 
buvo atšvęsti antradienį — 
rugp. 6 d. Vakare buvo iš
kilmingi mišparai. Kūti. Jag
minas MIC. pasakė pamoks
ią.

— Kun. Lunskis pasisve
čiavęs Maspethe išvyko į 
Naują Angliją.

— Rugp 15 d. — Maspetho 
bažnyčioje mišios bus laiko
mos 6, 8, 9, ir 10 vai. Palai
minimas 7:30 vai. vakare.

— Bažnyčios statyba eina 
pirmyn. Jau pradės dėti sto
gą.

t

Vaikučių teatras

Vasarinė mokykla užsibaigs 
ateinančią savaitę. Sesutės 
Pranciškietės išvažiuos vie- 
nuolynan. Užbaigiant moky

klą vaikučiai turės teatrėlį 
Atateka Democratic Klube 
(Maspeth Avė.) rugp. 15 d. 
ketvirtadienį, 8 vai. vakare. 
Tikietai jau pardavinėjami. 
Ateikite pamatyti ką vaiku
čiai išmoko lietuviškoj vasa
rinėj mokykloj. Pelnas iš va
karo skiriamas šv. Pranciš
kaus vienuolynui .

KAR. ANGELŲ PARAPIJA

— Porcijunkulių atlaidai 
atšvęsti labai iškilmingai. 
Buvo daug kunigų, lankėsi 
žmonės skaitlingai. Kun. K. 
Žvirblis, O. P. pasakė visus 
pamokslus. Parapijiečiai 
džiaugėsi atlaidais ir išpuošta 
bažnyčia. Jau įdėtas prie al
toriaus naujas ’’flooras”, ku
ris brangiai kainavo. Vos atė 
jus naujam klebonui, jau pa
sirodo pagerinimai. Sako, kie
kvienu svarbesniu įvykiu baž
nyčioje, bus kas nauja įtaisy
ta. Atskiros draugijos puoš 
bažnyčią savo dovanomis.

— Rugp. 4 d. susituokė 
Dominikas Pilkauskas su Ma
rijona Kaminskaite. Rugp. 11 
d. susituoks Kazys Plečkaitis 
su Adele Sušinskaityte. Rugp. 
10 d. susituoks Antanas Ži
linskas su Ona Svėklaite.

— Rugp. 4 d. apkrikštytas 
Butručių sūnus Pranas Petras 
Krikšto tėvai buvo Alfonsas 
ir Elena Butrueiai.

—Kun. Albinas Drazdys iš
vykęs atostogų į Toronto, Ka
nada, aplankyti savo brolį. 
Grįš rugp. 14 d.

— Choras turėjo išvažiavi
mą į Weldwood Park, Long 
Island. Sugrįžo, patenkinti ir 
nudegę.

— Vasarinės mokyklos už
baigos teatras bus rugp. 17 
d. Vaidins vaikučiai. Pažiūrė
kime, ką jie išmoko.*’

Šv. Vardo draugijos bend
ra šv. Komunija bus rųgp. 11 
d. 9 vai. ryte. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti. Pribūkite 
salėn prieš devintą valandą 
ryte.

Draugijos susirinkimas bus 
tuoj po sumos rugp. 18 d. Ne
pamirškite susirinkti ir naujų 
narių atsivesti.

Susirinkimas įvyks parapi
jos salėje.

MASPETIEČIŲ PIKNIKAS
Šį Sekmadieni, RUGP. 11 D., Klaščiaus Parke 

Koncertas, Sporto Pramogos ir kt.
Šokiai prie Jezavito Orkestros

Pradžia 2 vai. p. p.
Kviečia visus lietuvius — Kun. J. Balkūnas.

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.

'fiifiii'iiifiiiiitiiiiiitiiiiintiiiF.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 . NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS) !

GRABORIUS !
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-0048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

PUBLIC

iPriešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSK1S
Gera Duona—žmogaus Svęįkątą

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 rūgšti turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.
'M

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.
\
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Iš Šv. Jurgio Parapijos

Piknikas puikiai pavyko
Pereitą sekmad. rugp. 4 d. 

Klašeiaus parke Maspethe, 
puikiai pavyko metinis para
pijos piknikas. Žmonių, kaip 
parapijom], taip ir pašalinių 
netikėtai daug atsilankė, atsi 
žvelgiant j tai, kad tą dieną ir 
daugiau panašhj parengimų 
buvo, o karštai dienai pasitai
kius, daugel] išviliojo į mau
dynes bei kitas nuo karščio 
pasislėpimo vietas. Bet šv. 
Jurgio parapijonys lig susita
rę, veik visi sugužėjo į erdvų 
Klašeiaus parką, kaip bitės į 
avilį. Šis įvykis pilnai paro
do, kad parapijonys atjaučia 
parapijos parengimus ir susi
rūpinę parapijos likimu. Į pi
kniką teikėsi atsilankyti ir 
Maspetho klebonas kun. J. 
Balkūnas.

Visi] ūpas buvo puikiau
sioj nuotaikoj: visi linksmi, 
malonūs, vaišingi. Visi parke 
stalai buvo užimti ir apkrau
ti įvairiais skaniais valgiais. 
Teko girdėti žmones kalbant, 
kad tokio smagaus ir gausin
go pikniko nebuvo per kokius 
septynis metus. Į vakarą pri
sirinko gražaus jaunimo, ku
ris smagiai linksminosi prie 
geros muzikos. Tik vienas tai 
negirtinas dalykas, kad mūsų 
lietuvaitės merginos perdaug 
bičiuliuojasi su kitataučiais 
vaikinais, kurie, kaip katinai, 
per aukštas tvoras sulipa, 
kad tiki et o nereiktų nusipirk 
ti. Tokios merginos negerbia 
savo asmens. Kad jie čia su
lindę nerastų sau ’’draugių”, 
tai tokiems nebūt noro nei 
žargytis per tvoras.

Buvo renkami balsų daugu
ma pikniko ’’karalius ir ka
ralienė”. Nors balsas kainavo 
tik 1c., bet visgi radosi pa
rapijom], kurie ’’karalium” 
išrinko kleb. kun. Paulonį su 
3720 balsu ir ’’karalienę” p- 
lę M. Paulionytė, kuri virši
jo visus balsų daugumu bū
tent 5530. Klebonas monar- 
kijos nepripažįsta ir nuo ”ka 
raliaus trono” atsisakė ir pa
vedė savo vietą užimti alto
riaus tarnautojui Damušių 
Juozukui, kuris labai širdin
gai prisirišęs prie tų pareigų. 
Aprengus išrinktuosius kara
liškais rūbais, orkestrui mar-

riaus tarnautojui. Antrąją ka
raliene buvo jo sesutė — 
Daukantų Onutė, kuri pasi
žymi rimtumu ir malonumu, 
nors dar jaunutė, bet turi ge
rą įtekmę sav* draugių tar
pe. Ji turėjo net 3129 bal
sus. Trečia pora buvo Pranas 
Bulovas, labai rimtas savo 
pareigose jaunuolis. Jis gavo 
1473 balsus, o karalienė irgi 
įtekminga jaunuolė Sofija Mi 
liauskaitė su 585 balsais. Pir
mai porai buvo duota ir skir
tingos reikšmės dovanos, ku
rias, kaip girdėt, pats gerb. 
klebonas iš savo kišeniaus 
parūpimo.

Parapijos choras J. Brun- 
dzos vedamas išpildė visą eilę 
liaudies dainų, kurioms kar
tais ir publika pritarė. Kle
bonas širdingai ragino jauni 
mą, kad prisirašytų skaitlin- 
giau prie choro, nes choras— 
tai .parapijos parama, o lietu
vybės — tvirtovė. I ■ ■

Reikia pažymėti, kad tvar
ka buvo pavyzdinga ir net 
perdaug užsilinksminusių tar
pe.

Klebonas, matydamas tokią 
parapijonų vienybę, taipgi 
jaučiasi smagiai, nes tikimasi, 4* 
kad bus gražaus pelno, kurs 
taip reikalingas parapijos 
trobesių remontui.

J. Pabalinis.

PIRMAS AVIACIJOS PIK
NIKAS

Dariaus-Girėnas Aero klū- 
bas, Brooklyn, N. Y. rengia 
savo pirmą Aviacijos Pikni
ką, š. m. Rugsėjo-Sept. 2 d. 
(Labor Day) Klašeiaus Par
ke.. Šiame piknike dalyvaus 
lietuviai lakūnai, parašiūtinin 
kai ir ’’Norbert” lėktuvij mo
del ii] klubas. Dalyvaukim ir 
mes visi lietuviai, o mūsų da
lyvavimas priduos didelės pa
ramos mūsų jaunuoliams tap
ti sparnuotais. Jie jau savo 
pirmąsias jėgas parodys per 
šį pikniką su savo ’’Spamuo 
tu Vyčiu” Remkime savo 
Aviaciją, lietuviai!

BALIUS
Dariaus-Girėno Lithuani- 

cos klūbas rengia pirmutinį 
balių — šokius, šeštadieni 
rugsėjo 21 d. 1935 m.-Grand 
Paradise ball room. Gros dvi 
geriausios orkestrus. Pradžia 
7 vai. vakare Įžanga 55c. Vi
si atsilankę turėsit gerą laiką.

BENDRA KOMUNIJA
Rugp. 11 d., Sekmadienį, 

,8 vai. Mišiose, Šv. Vardo 
Draugija Apreiškimo parap. 
eis prie šv. Komunijos bend
rai.’ Prašomi visi nariai skai
tlingai dalyvauti.

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)
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 & PUTZ
994 MADISON ST., 

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

EVergreen 7-7770
POVILAS GUSTAS

—: G r a b o r i u s :—
Išnuomuojami automobiliai įvairiems reikalams

423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
šą grojant, jie žygiavo po 
svetainę, o publika jiems ova 
cijas kėlė delmi plojimu. An
truoju karalium buvo išrink
tas buvo kun. A. Petrauskas 
su 1535 balsais. Jis irgi per
leido tą garbę Daukantų An
tanukui, rūpestingam alto-

| CLINTON PARKAS I
E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams | 
E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin, g
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. £
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii?

RugpiūČio 9 d., 1935 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS:
- 12—2 p. p.

270 BERRY STREET 6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET Šventadieniais susitarus

-
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS:

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 P. P. 
6—8 vak.

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį
Tel.: MAnsfield 6-8787

1 ur v '■
VALANDOS:

DR. JOHN C. PETERS 1—2 P. P.
(PETRAUSKAS) 6—8 vak.

Iškirlant Ketvirtadienius Ir
65-08 GRAND AVENUE, Sekmadienius

MASPETH, N. Y. Tel.: JUniper 5-4488

• VALANDOS:
DR. A. .PETRIKĄ 9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th STREET
•

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9105 
t

VALANDOS:
DR. BLADAS K: VENCIUS 9—12 ryte 

2—8 vak
(DANTŲ GYDYTOJAS) Penktadieniais uždaryta

Tel.: STagg 2-0706
499 GRAND STREET Namų REpublic 9-3040

x RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.
(Prieš Mount Olivet kapines)

Tel.: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Wiliiamaburgh 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

i
GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS =

J. P. MACHULIS > Į
REAL ESTATE & INSURANCE į

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

Notary Public Tel.: Virginia 7-1896 į
Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, į 

išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- Į; 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. |

TEL Virginia 7-4499 (
BARRY P. SHAUNS 

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) 
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Gražį, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs Kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

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