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Bolševikai demokratėj a. 
Demokrateja stodami už de
mokratijas kitose šalyse. 
Demokrateja eidami į „ben
drus” frontus; demokrateja 
pripažindami tautiškumą. 
Dabar sudemokratėjo duoda
mi Rusijai konstituciją. Jų 
raudonumas pradėjo blankti. 
Demokratijos keliais steng
sis užkariauti mases. Demo
kratija nėra atgyvenusi savo 
dienas. Demokratija nugalės 
ir tautinį kraštutinumą — 
nacizmą bei fašizmą.

—o—
Kaip bolševikai gali duoti 

religinę laisvę? Juk tai nesu
derinama su jų ideologija. 
Šuo kur nors pakastas. Bol
ševikai pratę ant popierio 
viską žadėti. Taip bus su re
ligine laisve konstitucijoj. 
Komunizmas kovoja kapita
lą ir tikybą iš principo. Be 
reikalo jie akis dumia tikin
tiems.
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Respublikonai nominavo 

į prezidentus Kansas valsty
bės gubernatorių Alfredą 
Landon, 49 m. amžiaus; į vi
ceprezidentus pulk. Frank 
Knox, Chicago Daily News 
leidėją, šiomis dienomis į 
Philadelphiją suvažiuos de
mokratai nominuoti kandi- 
tus į prezidentus. Roosevelto 
kandidatūra užtikrinta. Ru
denį lapkričio mėn. įvyks rin 
kimai. Abi partijos prana
šauja laimėjimus. Prieš rin
kimus balsuotojai gauna vi
sokių žadėjimų, bet po rinki
mų viena ir kita partija 
oportunistiškai veikia.

—o—
Birželio 15 d. visi Ameri

kos skolininkai turėjo atmo
kėti jai skalas (dalis) bei 
nuošimčius. Vis* vėl atsisakė 
mokėti, išskyrus ištikimąją 
Suomiją. Atsisakė ir Lietu
va. Lietuvai reikėjo išmokėti 
dabar $166.441.00. Ligi šiol 
balansas neišmokė j imu susi
daro $942.716.000. Mes abe
jojame Lietuvos vyriausybės 
„gudrumu” nemokėti... Kada 
nors naujas Amerikos įsta
tymas palies Lietuvą kaipo 
„default” valstybę.

—o—
Staiga mirė Notre Dame 

universiteto profesorius kun. 
Julius A. Nieuwland, C. S. C. 
Jis pasižymėjo chemijos iš
radimais. Pernai apdovano
tas aukščiausiu pažymėjimu
— William H. Nichols me
daliu. Prieš tris metus jis iš
rado sintetinę gumą, ko ne
galėjo išrast Edisonas. Karo ■ 
metu išrado lewisito gazą. 
Pasižymėjo ir kitais mokslo 
radiniais. Būdamas vienuolis 
ir mokslininkas, tarptautinio 
masto, dar kartą parodė, 
kaip mokslas tikėjimui ne
prieštarauja. Notre Dame 
universitetas turi dar kelis 
kitus stambius mokslininkus
— kun. Fr. Wenninger, C. S. 
C., prof. Edw. Maurus, M. S., 
ir prof. E. Garfield Mahin. 
Visi pasižymėję moksliniame 
tyrinėjime.

/ t

—o—
Lietuvoje įvyko į „tautos 

atstovybę” rinkimai. Geriau 
sakyti, tai buvo į „tautinin
kų atstovybę” rinkimai, ka
dangi, laikraščių praneši
mais, visi kandidatai buvo 
arba tautininkai arba tauti
ninkų pakalikai. Daugelis at
sisakė kandidatuoti arba ki
ti nėjo balsuoti. Lauksime 
rinkimų rezultatų.

Lietuvos spauda plačiai iš- , 
aiškino, dėlko buvo sušaudy
ti ūkininkai. Pradžioje su
šaudymai motyvuoti pasikė-

LEIDŽIA LIETUVIŲ UNTV.
BIURAS, INO., 423 GRAND ST. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-2133
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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
MAINIERIŲ VADĄ 

------ U
SPRINGFIELD, Ill.— Bir

želio 7 d. grupė ksmenu kėsi
nosi nužudyti United Mine 
Workers or America Illinois 
valstybės prezidentą ‘:'Ray 
Edmundson. Ptavažiuodami 
pro jo namus pAĮpido kelioli- 
ką šūvių. Edmųhdson išliko 
gyvas tik dėl tcįjkad suspėjo 
pargriūti ant grindų.

Šis pasikėsinimas laiko
mas pradžia naujų nesutiki
mų tarp senosios UMW ir 
naujosios progresyvių unijų 
narių.

BOLŠEVIKAI GIRIASI 
„DEMOKRATIJA’ Dancige Dideles Riaušes

gabus ir patyręs filmininkas, 
jei mes mokėsime gražiai 
šypsotis, jis nutrauks ir mū- ‘ 
sų krutančius, spalvuotus pa : 
veikslus; tai bus irgi nauja- 
nybė, kad paskui galėsim pa
matyt savo veidą „moviese.”

Bus garsiakalbiai
Jau susitarta ir nusamdy

ta geriausias mūsų apylinkėj 
— didžiulis Avižonio-Allen 
radio orkestras šokiams. 
Kad muzika bei pranešimai 
visiems būtų girdima, nutar
ta įtaisyt mikrofoną ir gar
siakalbius.

Dovanos ,,Amerikos” 
skaitytojams

„Amerikos” administraci
ja nupirko iš Liet. Dienos 
Rengimo Komiteto didelį 
skaičių 200 dol. laimėjimo 
kuponų ir juos išdalins dy
kai savo skaitytojams. Taigi 
„Amerikos” administracija 
suteikia puikią progą vi
siems savo skaitytojams lai
mėt tokias stambias dova
nas! Už tai visi „Amerikos” 
skaitytojai privalo asmeniš
kai dalyvauti Lietuvių Die
noje, nes jei nedalyvausite 
tai jūsų laimėta dovana 
pereis „Amerikai.” Visai ne
tenka abejoti, kad visi 
„Amerikos” skaitytojai su 
savo šeimoms ir pažįstamais 
gausingai susirinks Lietuvių 
Dienoj, o ypač kad su tais lai 
mėjimo tikietėliais skaityto
jai, kaip ir visi tikietėlių pir
kėjai, įžangą į parką gaus 10 
centų pigiau.

Grąžinkite knygutes
Kas turite paėmę iš drau- 

i gijų ar L. D. Rengimo Komi- 
' teto 200 dol. laimėjimo tikie
tėlių platinimui, prašome 

t grąžinti išplatintų knygučių

Paskutiniame Liet. Dienos 
Rengimo Komiteto posėdy j, 
birželio 16 d. aptarta ir nu
statyta dienos programa. 
Kaip jau žinote, liepos 4 d. 
šventė prasidės Maspetho 
parap. bažnyčioje iškilmin
gomis pamaldomis 11 valan
dą. Iš čia publika eis į Klas- 
čiaus parką gatvėmis, lydint 
Karai. Angelų Parapijos jau
nimo orkestrui, susidedan
čiam iš 20 muzikantų. 2:30 v. 
parke prasidės vaikų kontes- 
tai, kuriuose galės dalyvauti 
visi jaunieji. Apie 3 v. Karai. 
Angelų parapijos jaunimo 
orkestras, vedant kun. Lau- 
rynaičiui, atliks maršų mu
ziką. Pamatysite, ką mūsų 
jaunimiečiai, gerai vadovau
jami ir prižiūrimi, gali išmok 
ti į trumpą laiką! Tikrai bū
site visi nustebinti.

Kviečiama ir mokykla!
Rengimo komitetas nutarė 

kviesti organizuotai daly
vauti vienintelę mūsų apy
linkėj parapijinę lietuvių mo 
kyklą — Apreiškimo pra
džios mokyklą su visais aš- 
tuoniais skyriais! Tik įsi
vaizduokit, kokį' pasididžia
vimą galime, jausti savyje, 
matydami tokį gražų būr;. 
savo vaikučių, besimokančių 
savo lietuviškoj ir taip aukš
tai pastatytoj mokykloj, ku
riai vadovauja lietuvaitės 
seserys mokytojos, 
gramai nustatytas 
valandą. 
Chorai gausingai

Chorvedžiai praneša, kad 
chorai ruošiasi dalyvauti vi
soj savo didumoj. Mat, jie 
nori pasirodyt ir kitų koloni-į šakneles. Prašome knygutes 
jų svečiams, kurių šiemet tu
rėsime gana daug.

Iš Lindeno p. Liudvinaitis 
praneša, kad jų būrys ren
giasi atvykti. P. Kazys ir 
Monika Pavalkiai iš Elizabe
th© užtikrino sudaryt didžiu
lę „gengę” iš Elizabeth, So. 
Orange ir apylinkės lietuvių. 
Bus ir iš New Britain.

Iš Long Island, kaip Port 
Washington, Huntington, 
Great Neck bus didelė re
prezentacija, o iš tolimojo 
Rochester™, kaip praneša 
ALRK. Studentų ir Profesi- 
jonalų Sąjungos pirm. Jonas 
C. Morkūnas, jie atvyksta 
net keliais automobiliais, ir

Jų pro- 
laikas 4

dalyvaus

ITALIJA REMIA VOKIETI- 
JĄ KOLONIJŲ REIKALE

BERLYNAS. Patirta, 
kad artimiausiomis dienomis 
į Berlyną atvyks Italijos nau 
jas užsienių reikalų ministe- 
ris grafas Ciano, diktato
riaus Mussolinio žentas.

Jis čia painformuos Vo
kietijos nacius, kad’ Itali
jos vyriausybė nusprendusi 
remti Vokietiją kolonijų at
gavimo reikalu.

Vokietijos draugingumasj 
Italijai yra gyvas reikalas.

MASKVA. — Pačių bolše
vikų laikraščiai džiaugiasi, 
kad Stalinas paskelbė duo
siąs Rusijai konstituciją. Jie 
rašo, kad kolektyvis režimas 
yra laimėjęs. Sov. Rusija ga
vusi konstituciją, būsianti 
vienintelė pasaulyje valstybė 
su „tikrąją demokratija.” Ki
tos visos demokratijos yra 
„buržujinės” (— kapitalistų 
„diktatūros.”

Teisybė, kad Stalino pro
jektuojama konstitucija bus 
tik komunistiška demokrati
ja, o ši yra toli nuo tikrosios 
demokratijos.

KITA LĖKTUVO NELAIMĖ

AREŠTAVO DIEVO KŪNO 
PROCESIJOS DALYVIUS

MUNICHAS. — Nacių po
licija areštavo įvykusios bir
želio 11 d. Dievo Kūno pro
cesijos žymiuosius dalyvius.

Freiburgo arkivyskupas 
C. Groeber nusiskundžia, 
kad šios arkivyskupijos ke
liose bažnyčiose naciai atli
ko visą eilę šventvagysčių. 
Sulaužė ir sudaužė kai kurių 
altorių kryžius ir statulas.

POPIEŽIUS GAVO ROOSE- 
VELTO SVEIKINIMĄ

ŽUDOMI HITLERIO 
IŠTIKIMIEJI

NACIAI ŠEIMININKAUJA 
PRIEŠ LENKŲ NORĄ

pasiimti į parapijų laivų eks 
kursi ją ir čia juos galėsite į'- 
teikti komiteto nariams.

Priešpaskutinis posėdis
Sekantis, priešpaskutinis 

svarbus komiteto posėdis į- 
vyksta šį antradienį, birželio 
23 d. „Amerikos” redakcijoj. 
Visi nariai būtinai privalo 
dalyvauti.

RESPUBLIKONAI SUNAU 
DOJO 14 ir PUSĘ TONŲ 

POPIERIAUS

PARYŽIUS. — Prancūzų 
laikraštis „Paris Soir” pa
duoda žinią iš Berlyno, kad 
Vokietijoj veikia slapta or
ganizacija (iš pačių nacių), 
kurie šaudo Hitlerio ištiki
muosius sekėjus, ypač 1934 
m. „kruvinojo valymo” daly
vius, kurie vedami Hitlerio 
išžudė daug žymių Vokieti
jos nacionalistų ir rudmarš- 
kinių vadą kapt. E. Roehm. 
Tada, esą, 20 tūkst. rudmar- 
škinių prisiekė atkeršyti 
hitlerininkams už jų vado 
ųužudymą. Dabar tas tero
ras einąs labai plačiu mastu: 
žudomi ir mažesni nacių ly
deriai, nes aukštieji labai 
stropiai saugomi.

Šią žinią Berlynas nugin- 
cina, bet vargu galima jam 
tikėt, nes jau kelintu kartu 
į spaudą patenka panašios 
žinios.

ROOSEVELTAS ATSAKO 
RESPUBLIKONAMS

Drąsią Lietuvos karo la
kūnų šeimą dažnai aplanko 
nelaimės. Tik palaidojus lak. 
kapt. P. Nakrošių, užsimušė 
kitas karo lakūnas Vytautas 
Sargautas. Karo lakūnai Itn. 
KrasmcKas ir^vyf. pūsk.. V. 
Sargautas birželio 2 skrido į 
Palangą atlikti šaudymo pra 
timų. Pakeliui pateko į mig- Wa'shingtone, J. E. arkivys- 
las ir pilotui Sargautui pa
metus lygsvarą,. Įeit. Kras- 
nickas iškrito iš lėktuvo;.lai
mė, jis pavartojo parašiutą 
ir išsigelbėjo. Sargautas, pa
klaidžiojęs rūkuose, susidūrė 
su žeme ties Judrėnų bažnyt- 
kaimiu (Tauragės apskr.) ir 
mirtinai užsimušė. Vytautas 
Sargautas gimė 1912 m. lap
kričio 10 d. Juostininkų kai
me, Raguvos valsčiuje. Čia 
lankė ir vidurinę mokyklą. 
1932 m. savanoriu įstojo ka
riuomenėn ir 1934 m. baigė 
karo aviacijos mokyklą ir 
buvo priskirtas prie karo 
aviacijos lakūnų.

CLEVELAND, O. — Ko
kią smarkią respublikonai 
vedė propagandą konvencijos 
metu, parodo tai, kad kon
vencijos metu įvairiems 
spausdiniams ir praneši
mams tik popieriaus sunau
dota puspenkiolikto tono. Sa 
koma, kad ši konvencija Cle- 
velandui davė apie iy2 mil. 
dolerių.

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
PRANCŪZIJOJ

MinintVATIKANAS.
79 metų amžiaus sukaktuves 
Popiežius Pijus XI tarp dau
gelio sveikinimų gavo ir nuo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidento 3 Roosevelto 
nuoširdų sveikinimą, pasiųs
tą per apaštalikąjį delegatą

LITTLE ROCK, Ark. — 
Čia kalbėdamas prez. Roose- 
veltas pareiškė, kad nepai
sant ■ respublikonų partijos 
triukšmavimų, naujoji san
tvarka šalyje ir toliau bus 
vykdoma. Respublikonai ne
gali sustabdyti upės vandens

nimo sąlygų kitėjimo.

kūpą A. G. Cicognani.
LAUKIAMA ARABŲ 

STREIKO

HOOVERIS TEISINASI

res- 
kad 
nuo

CLEVELAND, O. — Buv 
prez. Hooveris birž. 10 d. sa
kė kalbą respublikonų parti
jos suvažiavime.

Jis, lygiai kaip ir kiti 
publikonų vadai, šaukė, 
„reikalinga gelbėti šalį
demokratų diktatūros ir sau
goti konstituciją ir vyriausį- 
jį teismą,” prieš ką demokra
tai „kėsinasi.” Hooverio kal
ba, tai tik paprasta politinė 
propaganda, kuriai mažai 
kas tiki.

BAGDOLIO GAVO KUNI
GAIKŠČIO TITULĄ

DAMASKAS, Syrija. — Iš' 
rimtų šaltinių patirta; kad 
arabų nacionalistai planuoja 
paskelbti generalinį streiką, 
parėmimui Palestinos arabų 
vedamos kovos su žydais ir 
Anglijos autoritetais.

ARABŲ ŽYGIAI 
PALESTINOJE

JERUZALĖ. — Birželio 11 
d. spaudos žiniomis, Jeruza
lės miestas negalėjo susisiek 
ti su kitais Palestinos mies
tais ir pasauliu, nes arabai 
nukapojo telegrafo ir telefo
no

VARŠUVA. — Jaudinanti 
pranešimai iš Dancigo pasie
kė Lenkijos vyriausybę. Lai
svam Dancigo koridoriuj ir 
Lenkijos uoste Vokietija 
ėmė šeimininkauti per naciš
ką Dancigo vyriausybę. Ne
žiūrint kad Dancigas turi 
Tautų S-gos nustatytą kon
stituciją, pagal kurią nacio
nalsocialistų (nacių) organi
zacija neturi jokių privilegi
jų ir yra lygi kitoms organi
zacijoms, tačiau pastaruoju 
laiku Dancigo naciai ėmė 
sauvaliauti visame korido
riuje ir ypač Dancige, per
sekiodami kitas organizaci
jas ir lenkiškai kalbančius 
gyventojus.

60 asmenų, buvusių krašto 
seimelio atstovų ir moterų 
buvo sužeista, kai naciai už
puolė birželio 13 d. naciona
listų draugijos susirinkimą.

Wiegenthal miestelyj na
cių smogikas Deskowsky 
prievartą laužėsi į savo poli
tinio priešo Zellerio namus ir 
ten buvo nušautas. Už tai vi
sa Zellerio šeima, susidedan
ti iš 9 asmenų areštuota.

Dancigo .(nacių) vyriausy
bė paskelbė krašto gedulą, 
Deskowskj vadindama nacių 
kankiniu. Jo laidotuvės, at
likta birželio 17 d. su'visomis

formalumais. Visos valdžios ' 
įstaigos buvo nuo pietų už
darytos. O jis juk buvo ne
kas kitas, kaip politinis opor 
tunistas, greičiausiai lenkų 
išsigimėlis, nelegaliai užpuo
lęs piliečio namus ir žuvęs, 
kaip plėšikas. Tačiau naciai 
jį gerbia, norėdami kitiems 
sukelti noro sekt jo pėdomis.

Lenkų spauda yra baisiai 
pasipiktinusi nacių sauva
liavimu Dancige ir reikalau
ja savo vyriausybės daryti 
žygių, kad ramybė ir piliečių 
laisvė būtų užtikrinta.

Dabar gal lenkai supras, 
ko vertas jų bičiuliavimas su 
Hitleriu.

LIETUVOJE

visus^ laidus.

sinimu prieš vyriausybę sve
timos valstybės pagalba. Da
bar labiau pabrėžiami jų nei
giamieji darbai, terorizavi
mas ūkininkų ir kt. Pasiro
do, kad sąžinė graužia, ir 
reikia daug teisintis...

—o— 
SLRKA. jubiliejiniu seimu 
Chicago j e yra didelis ' susi
domėjimas. Gausus būrys ry
tiečių vyksta Chicagon. Kar
tu su seimu vyks Federacijos 
Vyr. Tarybos suvažiavimas, 
katalikų laikraštininkų pasi
tarimas. Į visus suvažiavi
mus kviečiami visi katalikai 
veikėjai, kuriems rūpi kata
likų akcija Amerikoje.
tai pačių gražiausių lietuvių 
jaunuolių — studentų, advo
katų ir kitokių profesijona- 
lų. Jie pirmu kartu bus mū-l 
sų svečiais. P. Morkūnas yra dybų su 165 tūkst. ha žemės.

ŠVEDIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

STOCKHOLMAS. — Prem
jero Per-Albin Hansson, so
cialistų kabinetui rezigna
vus, karalius Gustaf pakvie
tė ūkininkų partijos vadą 
Axel Pelusson sudaryti nau
ją kabinetą plačiausiais par
lamentiniais pagrindais.

— Vokiečiai kolonizuoja 
pasienius, o ypač rytų. Ryt
prūsiuose nuo 119 m. suda
ryta iš viso 13.500 naujų so-

PARYŽIUS. — Birželio 4 
d. rezignavo premjero Albert 
Sarraut kabinetas.

Prezidentas Lebrun pa
kvietė socialistų lyderį Leon 
Blum sudaryti naują kabine
tą.

Sarrauto kabineto atsista
tydinimą pagreitino darbi
ninkų streikai, kurie palietė 
apie 200 fabrikų ir dirbtuvių, 
į kurių skaičių įeina ir amu
nicijos dirbtuvės.

Prancūzijos dešinieji puo
la Blumą, kaip žydų tauty
bės asmenį.

ŽENEVA. — Birželio m. 
26 d. T. Sąjungos taryba su
sirinks posėdin. Tautų Są
jungos pilnaties susirinki
mas įvyks birželio mėn. 30 d.

Svarbiausias reikalas, tai 
Etiopijos klausimas. Angli
jos vyriausybė agituoja, at
šaukti visas prieš Italiją pa
skelbtas sankcijas.

ROMA.— Italijos karalius 
suteikė Addis Ababa kuni
gaikščio titulą maršalui P. 
Badoglio, Etiopijos užka
riautojui.

Be to, maršalui grąžinta 
senoji — generalinio štabo 
viršininko pozicija, o Etiopi
jos vicekaralium paskirtas 
maršalas R. Graziani.

LIETUVOS ATSTOVO
ATOSTOGOS

WASHINGTON, D. 
Lietuvos Pasiuntinys 
P. Žadeikis nuo birž. mėn. 15 
d. pradėjo atostogas; atosto
gų dalį praleis su savo šeima 
čia pat pajūry, o liepos mė
nesį žada vykti į Lietuvą. 
Washingtonan sugrįš spalių 
mėn. pradžioje. Lietuvos mi- 
nisterio atostogų metu dr. 
M. Bagdonas eis atstovo pa
reigas kaip charge d’affaires 
a. i. .

C. — 
pulk.

SPROGO GINKLŲ 
DIRBTUVĖ

HELSINKIAI, Suomija. — 
Didžiausias pokarinis amu
nicijos sprogimas šiaurės 
Europoj — tai birželio 15 d. 
įvykęs Estijos valdiškoj gin
klų dirbtuvėj, netoli Talino. 
Laboratorijos ir kitų rūšių 
pastatai sugriauti. Žuvo 59 
asmenys ir nemažai sunkiai 
sužeista. Žuvusių tarpe yra 
9 laivyno karininkai. Žuvu
sieji bus laidojami šiandien, 
birželio 19 d. Visoj šalyj pa
skelbta gedulas.

— Ėidelė audra birželio 2 
d. siautė Jonavoje. Sunaikin
ta daug sodų vaisių, daržo
vių ir pasėlių. Miestelyje le
dai daugelyje namų išdaužė 
langų stiklus.

— Kauno savivaldybė už
traukia per 1 milijono litų 
paskolą gatvėms grįsti ir 
trims mokykloms . statyti. 
Bus tęsiamas intensyvus gat 
vių grindimas ir tvarkymas.

— Rytprūsių • spauda vėl 
pradėjo šmeižti Lietuvą, susi 
jaudinusi, kad lietuviai rin
kimuose į Klaipėdos seimelį 
pravedė daugiau atstovų.

— Vėl ukrainiečių byla 
prasidėjo lenkų valdomajame
Lvove. Teisiami 23 slaptos | siekimo valdyba paskyrė ma 
ukrainiečių organizacijos na žą premiją už geriausias fo- 
riai. to nuotraukas.

— Klaipėdos radio stotis, 
po. eilės bandymų, jau priim
ta iš rangovų ir gegužis 28 
d. pradėjo dirbti. Stotis pa
statyta Jokų dvare, 7 klm. 
į rytus nuo Klaipėdos. Siųs
tuvas yra 10.5 kW galingu
mo.

KAUNAS. — Lietuvos ge
ležinkelių vagonuose bus iš
kabinta naujų lietuviškų fo
to nuotraukų, vaizduojančių 
istorines krašto vietas. Susi
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/ LIETUVIŲ KALBOS KURSAI/ / ___
Sulaukėm vasaros ir atostogų. Baigiasi mokyklos moks

lo meW. Tūkstančiai mokinių su mokytojais praleis ato
stogas poilsiui. Atostogos nėra naudingai praleistos, jei 
daleli nepašvenčiama protiniam darbui, mokiniui įprastam.

Atostogų naudingiausias protinis darbas yra tas, kuris 
mokslo metu buvo apleistas. Lietuviams moksleiviams ap
leistas reikalas (skaudžiai) yra gimtoji kalba. Labai retas 
jos mokosi; o jei mokosi, tai toli gražu neužtektinai. Tad 
visiems, tiek pradžios, tiek aukštesnių ir net aukštųjų mo
kyklų mokiniams reikalinga mokytis lietuvių kalbos vasa
riniuose kursuose.

Marianapolio kolegija, berods ir kazimieriečių bei pran- 
ciškiečių akademijos turi lietuvių kalbos kursus kiekvieną 
vasarą. Tik ne kiekviena parapijinė mokykla juos turi. 
Juo labiau ne kiekviena parapija ar kolonija juos ruošia.

Nežiūrint parapijinės mokyklos, rasis vaikų, kurie ne
lanko parapijinės mokyklos, ir kuriems gimtoji kalba pri
dera išmokti. Juo labiau, kur nesama lietuviškos mokyk
los, reikalingi yra kursai. ‘ Daugiau ir daugiau pasižymi 
jaunuolių lietuvių kalbos nemokėjimu, tad ir nevartojama. 
Kas daroma šiai, pavadinsiu nedorybei, pašalinti? — Kur
sai vienas iš būdų šią nedorybę kovoti.,

Kursus daugumoje veda atostogaujančios mokytojos vie
nuolės, klierikai ar daugiau prasilavinę moksleiviai. Kliūčių 
nebūna dėl stokos mokytojų ar patalpų. Dažnai kliudo fi
nansai. Bet geri, susipratę tėvai ir energingos sesutės trū
kumus padengia (net knygas duoda).

Lietuvių kalbos svarbą bei naudą suprato ir aukščiausio
ji mokykla, kaip Kolumbijos universitetas Nek Yorke. Nuo 
rudens, yra vilties, bus įvestos lituanistikos paskaitos uni
versitete. i ■

Naudokime vasaros laiką ir pajėgas savo kalbos išmo
kimui. Bent trumpi kursai dalinai trūkumus užpildys.

Paprastai netolerancija, tautybė, persekiojimas prime
tama dešiniosioms srovėms, ypač katalikams. Komunistai 
su socialistais su pamėgimu kalba apie vargą, kalėjimus, 
kraują darbininkų klasės. Bet jei palyginsim šių laikų ne
toleranciją, persekiojimus iš socialistų pusės, tai net vidur
amžių inkvizicijos tampa vaikų žaislais.

. Rusijos, Meksikos, Prancūzijos ir Ispanijos socialistų 
laisvė pralenkia istorijos tamsiausius amžius. Štai, kad ir 
šių dienų įvykiai Ispanijoje, nekalbant jau apie tautinių 
socialistų darbus Vokietijoje.

Pranešama iš Madrido, kad šią savaitę tik viename Mad
ride per 48 valandas sudegintos 36 bažnyčios, kitos 34 pa
degtos:

Katalikų vadas Gil Robles šalies seimui — cortes prane
šė, kad nuo vasario mėn. 16 d. visai sunaikino 160 bažnyčių, 
o 251 apgriovė; 269 asmenys užmušti, 1500 sužeistų. Kilo 
340 streikų ir atėmė darbą milijonams darbininkų. Dešimts 
dešiniųjų spaustuvių išnaikino, o 33 apiplėšė. Šią savaitę 
jau 170 streikų įvyko. Ir kągi daro kairieji su vyriausybe 
priešakyje?

Vyriausybė visą laiką dūmė akis pasauliui, kaltindama 
dešiniuosius už radikalų vykdomą terorą. Ji dešiniuosius 
spaudė, kalino, o radikalus globojo — laukė, kad jie susi- 
prasią ir nutrauksią pragaištingą veiklą. Bet veltui. Ra
dikalai savyje turi gerą anarchizmo nuošimtį. Gavę lais
vę nenaudoja sau, bet terorui. Jie tarpusavyj žudosi, puo
la policiją ir ramią visuomenę. Ypatingai pagiežą lieja ka
talikams. ■

Vyriausybė dabar keičia nusistatymą. Kariuomenė į dy
ką minią neilgai kantriai žiūrės. Tolerancija, ramybė, pa
žanga negali prie radikalų žydėti. Radikalizmas žmogų 
apakina; stumia į kraujagerystę. Ispanijoje nebus ramy
bės, kol nebus suvaldytas radikališkas elementas.

Gegužės 16 d. Lietuvoj mi
nėta prof. St. Šalkauskio 50 
metų amž. sukaktis.

Stasys Šalkauskis gimė 
1886 metų gegužės mėn. 16 d. 
Ariogaloj. Jo tėvas Julijonas 
Šalkauskis čia dirbo gydyto
jo darbą. Stasiukas buvo 3 
šeimos vaikas.

Vieneriems metams Šal
kauskiu šeima iš Ariogalos 
buvo išsikėlusi į Rygą, o nuo 
1890 metų apsigyveno Šiau
liuose. Čia Julijonas Šalkau
skis apie 40 metų dirbo mies

to valdyboj, tame metų skai
čiuj apie 25 metus būdamas 
miesto burmistru. Jis Šiau
liuose ir mirė 1933 m. gegu
žės mėn. 12 d., sulaukęs gra
žaus amžiaus — 83 metų. Jo 
žmona Barbora, mūsų jubili- 
jato motina, dar gyva.

Šiauliuose ir mūsų jubili- 
jatas išėjo vidurinį bei aukš
tesnįjį mokslą 1895 — 1905 
metais. Aukštąjį mokslą ėjo 
Maskvoj 1905 — 1911 m. Čia 
studijavo ir baigė juridinius- 
ekonominius mokslus. Iš pri-

n Birželio 19 d., 1936 m.
Birželi

APŽVALGA
KO LAISVAMANIAI REI 
KALAUJA SAVO IR KAT.

VARDU

Spaudoj skelbiama, kad 
gegužės mėn. 22 d. Lietuvos 
Prezidentas priėmė žinomuo
sius Visuomį ir laisvaman. 
veik. Randomanskį, kurie į- 
teikė prezidentui peticiją 
„religijos klausimais.” Kaip 
skelbiama, toje peticijoje iš
reikšti visuomiečių, laisva
manių, nepriklausomų kata
likų (sic!) toki pageidavi
mai:

1) įvesti civilinę metrika
ciją, 2) išleisti įstatymą apie 
religijas, 3) legalizuoti Vi- 
suomą, 4) legalizuoti lietuvių 
katalikų bažnyčią, 5) įvesti 
taksą kunigams už krikštą, 
jungtuves ir laidojimus, 6) 
priversti visas savivaldybes 
turėti savas kapines, 7) pa
šalinti iš R. katalikiškųjų 
vienuolynų ir mokyklų sve
timšalius, 8) reikalauti iš 
popiežiaus panaikinti kunigų 
celibatą ir įvesti mišias lai
kyti lietuvių kalba, 9) sura- 
šinėjant gyventojus, religi- 
;os atžvilgiu statyti klausi
mą: „Kokiai religijai pri
klausai,” o ne „Kaip esi krik
štytas. n

Iš to skelbimo paaiški, 
tad, esą, Lietuvoje ne tik 
vadinamųjų „nepriklausomų 
katalikų,” apie kuriuos ligi 
šiol nebuvo nieko plačiau gir
dėti, bet ir „Rymo katalikų” 
arba bent tokių, kurie jais 
dedasi ir laisvamanių petici- 
oje pageidauja tokių tikrai 
sidėmėtinų tikiųtiesiems da- 
ykų. O gal laisvamaniai kat. 
vardu tokių dalykų reikalau
ja? Bet ką tada jie pasaky
tų, jei kas, pav., jų vardu im
tų reikalauti priešingų daly
kų?

STAMBI ŠNIPINĖJIMO 
AFERA KLAIPĖDOJE

Jau seniau buvo -kalbama 
apie stambią šnipinėjimo afe 
rą Klaipėdoj, o dabar iš jos 
dalį duomenų paskelbė ir 
spauda.

Policija, kaip skelbiama,

atskleidė platų ir gerai orga
nizuotą šnipinėjimo tinklą, 
kuris veikė visame Klaipė-,dėjus veikti, kaldinti dar to- 
dos krašte, šnipinėjimo dar
ban buvo įtraukti įvairių 
įstaigų aukštesni valdinin
kai, o pats centras buvo Klai
pėdos pašte ir miesto magis
trate. šnipai sekė valstybinį 
paštą, stengėsi įsibrauti į ži
nomas taut, organizacijas, 
organizavo Klaipėdos ir |tatymą išleidžiant, keičiamos 
Kauno radijofonų transliaci-|i monetas, nukaltas pagal šį 
jos trukdymą etc.

Šnipai stengdavosi nužiū
rėti slaptą valdžios kores
pondenciją, priiminėdavo ste 
nografiškai agentų praneši
mus, nuvogė net du saugumo 
policijos laiškus.

Svarbiausi vadai, kaip į 
aukštas magistrato valdinin
kas Stoelger, pašto vald. špi- 
keraitis, Boehnke, krašto 
krim. polic. asistentas Surau, 
pabėgo į užsienį.

Pinigus išmokėdavo Stoel
ger ir jo padėjėjas Heyde- 
ckis, kuris iš vieno Valst. 
Konsulato tarnautojo gauda
vo per mėn. apie 15.000 litų. 
Ryšium su ta afera iš viso 
ištardyti 123 asmens, žymi 
tariamųjų dalis prisipažino 

kalti, stambiausi kaltinamie
ji, iš viso 17 žmonių, laikomi 
kalėjime. Kvotai baigus, by- 
1 a bus perduota teismui.

/ netų lydinio sudėtį ir monetų aiškinami kitais žodžiais ir 
Į kalimo sąlygas nustato f i- charakteringais sakiniais be 
nansų ministeris. Monetų ka- išsireiškimais. Žodynas spau 
limo pelnas eina į valstybės sdinamas vėlybesne Jablon- 
iždo monetų fondą. Finansų 
ministeris turi teisę per 12 
mėnesių, tam įstatymui pra-

skio nustatyta rašyba.

GARSUSIS FREUDAS 
LĘS IŠ LIETUVOS?

KI-

PRIIMTAS MONETŲ 
ĮSTATYMAS

gimties turėjo netvirtą svei
katą. Studijų metu ypač nu
silpo plaučiai. Dėl to univer
sitetą baigęs išvyko į toli
mus Rusų valstybės pietry
čius — į Turkestaną ir gyve
no Samarkande. čia dirbo 
komercijos bankuose ir kartu 

ėjo prisiekusiojo advokato 
)adėjėjo pareigas.

1915 m. pabaigoj Lietuvių 
Centrinis Komitetas nuken- 
tėjusiems nuo karo šelpti 
Petrapily jam pasiūlė vykt į 
užsienius, atstovauti Komi
tetui Šveicarijoj. Čion atvy
kęs įsigyveno Friburge, pri
sidėjo prie, jau sudaryto čia 
gyvenančių lietuvių. Genera
linio komiteto karo aukoms 
šelpti ir kartu ėmėsi* studi
juoti filosofijos ir pedagogi
kos mokslus Friburgo uni
versitete.

1916 m. vasarą atsisakė 
nuo savo pareigų Petrapilio 
Centriniame Komitete ir dau 
giau atsidėjo akademinėms yra surinktų į atskirus rinki- 
studijoms ir kartu dirbo lie-, 
tuvių karo belaisvių šelpimo 
darbą ir gamino internacinio 
pobūdžio raštus apie Lietu
vą.

1920 m. pavasarį išlaikė 
doktorato egzaminus ir gavo 
filosofijos daktaro laipsnį.

Tais pačiais 1920 metais

kias sidabro monetas, kokios 
nustatytos monetų įstatymu, 
veikiančiu šį įstatymą išlei
džiant. Įstatymo atitinkami 
nuostatai taikomi ir sidabro 
bei vario-aliuminijaus mone
toms, nukaltoms pagal mone
tų įstatymą, veikiantį šį įs-

įstatymą, duodant litą už li
tą. Nukaltų pagal veikiantį, 
šį įstatymą išleidžiant, mo
netų įstatymą sidabro ir va- 
rio-aliuminijaus monetų iš
ėmimo iš apyvartos laiką nu
stato finansų ministeris. Vai 
stybės iždo monetų fondui 
priskiriamas ir monetų fon
das, sudarytas monetų įsta
tymu, veikiančiu šį įstatymą 
išleidžiant.

Kauno žydų spauda iške
lia faktą, kad garsusis mok
slininkas ir gydytojas Sieg- 
mundas Freudas prisipaži
nęs, jog jo tėvai kilę iš Lie
tuvos. Jie devynioliktame 
šimtmetyje išsikėlę iš Lietu
vos į Austriją. Freudas, kaip 
žinoma, šiemet minėjo savo 
80 metų amž. sukaktuves, 
kurios buvo minimos visame 
pasaulyje, išskyrus Vokieti
ją. Čia jo raštai buvo viešai 
deginami.

ŠTAI KĄ SVARSTYS NAU
JAS SEIMAS

JŪROS DIENA

Lietuvos laisvamaniai lan
kėsi pas Lietuvos preziden
tą, kad greičiau būtų išleis
tas civilinės metrikacijos į- 
statymas. Prezidentas atsa
kęs, kad tas klausimas bū
siąs atiduotas svarstyti sei
mui.

MIRE ŽYMUS BRITŲ 
RAŠYTOJAS

lyONDONAS. — Mirė žy
mus britų rašytojas Gilbert 
Keith Chesterton. 1922 m. 
jis perėjo į Katalikų Bažny
čią ir nuo to laiko daug dir
bo katalikybei.

■ tės yra: vasario 16 d., rugsė- 1 
jo 8 d. ir lapkričio 23 d. šių j 
švenčių metu įvyksta karino, 
menės paradai. Be to, š. m j 
rugsėjo mėn. 22 d. bus mini- 
ma 700 metų sukaktis, kai 
Mindaugas ties Saule (Šiau
liais) sutriuškino kalaviji- 
ninku ordino kariuomenę, be, 
siveržiančią į Lietuvą. Tose 
kautynėse kaip talkininkai 
dalyvavo ir latviai. Todėl 
šios sukaktys bus minimos 
drauge su latviais. Jas ren
gia Lietuvių — Latvių Vie
nybės Draugija. Smulkesnė 
;ų sukakčių programa tuo 
tarpu dar nėra paaiškėjusi.

MOKYTOJAMS KURSAI IR 
MOKINIAMS KOLONIJA 

LIETUVOJE

D A

Aš buvau hogi 
Nebijau nieko, b 
Turiu žirgą, 
Mokslas netelpa 
Ko man daugia

Tas mano pair,

Jis turi metą tr 
Kreivos kojos, i 
Ant abieju akių 
Nieko nemato ii 

0 palvio balnas 
Šiaudų kamanoD

Klaipėdoje ir pajūryje Jū
ros diena praėjo su dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo daug 
akademinio jaunimo ir šiaip 
žmonių. Kiek sutrukdė lie
tus. Ja patenkinti tiek klai- 
pėdėčiai, tiek atvykusieji su 
ekskursijomis. Programa bu
vo įvairi ir įdomiai sudaryta.

Malonų siurpryzą šaulių 
namuose sudarė latvių stud, 
menininkų pasirodymas. Tai 
buvo Latvių universiteto at
stovo pirm, žodžių pabrėži-

Eltos žiniomis, Lietuvos Imas: „Mes visiems viešai pa- 
ministerių kabinetas gegužės reiškiame, kad dalyvaujame 
29 d. priėmė monetų įstaty- jūros dienoje.” 
mą. Priimtu įstatymu, mone- Jų atlikti dalykai buvo vie 
tų kalimas ir jų leidimas į ni iš gražiausių jūros dienoj, 
apyvartą yra Išimtinė vals- --------------
tybės teisė. Monetos kalamos LIETUVOS PREZIDENTO 
iš aukso, sidabro, vario-aliu- SVEIKINIMAS POPIEŽIUI 
minijaus ir bronzos. Kalamos —-----
šitokios monetos: aukso mo- Jo Ekscelencija Lietuvos 
netos po 50 litų, sidabro mo- valstybės prezidentas gegu- 
netos po 1 litą, 2 litus, 5 Ii- žės 31 d. Jo šventybės Popie- 
tus ir 10 litų, vario-aliumini- žiaus Pijaus XI aštuonių de- 
jaus monetos po 10, 20 ir 50 šimtų metų amžiaus sukak- 
centų ir bronzos monetos po tuvių proga nusiuntė tokią 
1 centą, 2 centus ir 5 centus, telegramą: „Jo Šventybės 
Aukso monetos gali būti ka- aštuonių dešimtų metų am- 
lamos ir privačių asmenų są- žiaus sukaktuvių proga aš 
skaiton. Monetų modelius, įprašau Ją priimti nuošir- 
kaltinų monetų skaičių, mo- džiausius sveikinimus ir kar- 

.. .i...".bu.. ... —dščiausius linkėjimus, kuriuos 
grįžęs Lietuvon stojo į aka- aš turiu garbę su lietuvių 
deminį darbą ir 1920 —1921 tauta pareikšti, Jos asmeni- 
metais skaitė paskaitas Auk- nei laimei ir visai eilei Jos 
štuosiuose Kursuose Kaune, garbingo viešpatavimo me- 
O kai 1922 m. vasario m. 16 tų.”
d. buvo įkurtas Lietuvos uni- Jo Šventybė Popiežius Pi- 
versitetas, buvo pakviestas į jus XI Lietuvos valstybės 
Teologijos-Filosofijos fakul- prezidentui p. A. Smetonai 
tetą, kuriame dėsto pedago- atsakė tokio turinio telegra- 
gikos ir filosofijos mokslus. |ma: „Labai atjausdami pa

reikštus linkėjimus, Mes iš 
savo pusės reiškiame nuošir
džiausius linkėjimus Jūsų 
Ekscelencijos laimei, o taip 
pat ir brangios Lietuvos ge
rovei, ir Mes iš visos širdies 
siunčiame jai apaštališkąjį 
palaiminimą.”

ŠIŲ METŲ ŠVENTES BEI 
PRAMOGOS LIETUVOJE

Draugijos Užsienio Lietu- 
. viams Remti suprojektuoti 

užsienio lietuviams mokyto
jams lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos pasitobulini
mo 30 dienų kursai Palango- 
j e pradės veikti liepos mėn. 
Į kursus mokytojams teks 
vykti savo lėšomis. Kursan
tai laike 30 dienų gaus nemo
kamai pilną išlaikymą. Kur
suose paskaitos bus kasdien 
po dvi valandas. Lektoriais 
kviečiami žymesni Lietuvos 
pedagogai. Norintieji į kur
sus stoti turi išanksto įteikti 
Draugijai Užsienio Lietu
viams Remti pareiškimą ir 
trumpą savo gyvenimo apra
šymą, kada ir kur gimė, ko
kius mokslus išėjo, kurioje 
mokykloje ir kiek metų mo
kytojavo arba mokytojauja, 
kokias kalbas moka, ar yra 
buvęs Lietuvoje pirmiau ar 
tik pirmą kartą atvyksta ir

Mušu mušęs kel 
Už tai bėga net 
Palvas žirgelis.

Kur aš nujojau 
Gražiu vaikinu 
0 mergelės leli 
Visos in mane' 
Ir manęs uorė,

Mano marškini 
Taukais šmera

ft

Studijuodamas Maskvoj 
St. Šalkauskis aktyviai da
lyvavo ateitininkų judėjime. 
Daug jo raštų buvo spausdi
nama „Ateityj” ir „Draugi-1 
joj.” Negana to, 1920 m. jis 
pats įsteigė „Romuvą,” kuri 
ėmėsi ugdyti lietuvių tautinę 
kultūrą. Taęįau, nors St. Šal
kauskio plunksna sugebėjo 
prirašyti daugybę raštų bei 
filosofijos ir pedagogikos 
klausimais straipsnių, vie
nok „Romuvos” išėjo tik 2 
numeriai; kaip ir daugumos 
studentų idealams, kelią pa
stojo pinigas. Daug jo raštų

nius.
Prof,. St. Šalkauskis yra 

katalikiškos idėjos nepalen
kiamas ramstis, Lietuvos ka
talikų veikimo plieninis šu
las. Su jo autoritetu skaitosi 
ir rimčiausi filosofai bei pe
dagogai. Lietuvoj jam ly
gaus nėra.

SPAUSDINAMAS LIETU
VIŲ KALBOS ŽODYNAS

Lietuvių Kalbos Žodynas 
sudarys apie keturis didžiu
lius tomus. Tai milžiniški 
mūsų kalbos turtai, daugu
moj paimti iš gyvų lūpų, ku
rie be abejo praturtins ir mū 
sų literatūros žodingumą. 
Pats žodyno redagavimo dar
bas buvo sunkus ir truko a- 
pie penkeris metus. Žodyno 
pirmojo tomo galima laukti 
apie naujus metus. Žodyne 
yra spausdinami tik lietuviš
ki žodžiai, nurodant kirčius 
ir priegaidės. Visi žodžiai

1. Gegužės mėn. 31 d. iki 
birželio mėn. 30 d. įvyksta 
dailės paroda Kaune.

2. Gegužės 31 d. (per Sek
mines) — akademinė jūros 
diena Klaipėdoj.

Birželio mėn. 21 d. rengia
ma didelė Joninių šventė 
Rambyne.

Birželio 27 — 28 d. d. įvyks 
Šaulių sąjungos metinė šven
tė Kaune. Šventės metu nu
matomi paradai, Kauno šau
tų chorų dainų šventė ir kt.

4. Birželio 27 d. iki liepos 
mėn. 1 d. įvyks žemės ūkio ir 
pramonės gaminių paroda 
Kaune.

5. Sporto srityje numato
ma sekantieji įvykiai:

a) Gimnazijų baigiamosios 
rungtynės dėl Kanados tau
rės Kaune birželio mėn. 13 
—14 d. d.

b) Tarpvalstybinės Lietu
va — Latviją futbolo rung
tynes Kaune, birželio mėn. 
14 d.

c) Tarpvalstybinės Lietu
va — Estija futbolo rungty
nės Kaune, birželio m. 28 d.

d) Tarpmiestinės Klaipė
da — Talinas futbolo rung
tynės Klaipėdoj, liepos mėn. 
2 d.

e Tarpmiestinės Kaunas 
— Ryga teniso rungtynės 
Palangoje, liepos mėn. 11 d.

f) Tarpvalstybinės Lietu
va — Latvija teniso rungty
nės Palangoje, liepos mėn. 
12 — 13 d. d.

g) Lietuvos teniso pirme
nybės Palangoje, liepos mėn. 
24 — 26 d. d.

>h) Lietuvos lengvosios at
letikos pirmenybės Klaipėdo
je, liepos mėn. 25 — 26 d. d.

i) Lietuvos plaukymo pir
menybės Kaune, rugpjūčio 
mėn. 23 d.

j) Lenktynių laivų pirme
nybės Kaune, rugpjūčio mėn. 
30 d.

6. Reikšmingiausios mūsų 
tautos ir kariuomenės šven-

Lietuviai mokytojai iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių itin pageidaujami ir lau
kiami. Kadangi į kursus at
vyks lietuviai mokytojai iš 
kitų valstybių, tai DULR no
rėtų iš anksto žinoti, kiek 
mokytojų atvyks iš Jungti
nių Amerikos Valstybių.

Lietuviams mokiniams ruo 
šiama 42 dienų vasaros kolo
nija Gelgaudiškyje. Jei atsi
rastų mokyklinio amžiaus 
vaikų, norinčių Lietuvoje 
praleisti atostogas, tai Drau
gija Užsienio Lietuviams 
Remti yra pasiryžus stengtis 
amerikiečių lietuvių vaikus 
priimti ir juos atitinkamai 
globoti. Vaikų vykimo kelio, 
nės lėšos turėtų būti apmo. 
karnos tėvų arba tų, kurie 
juos siųs. Pragyvenimas ir 
prižiūrėjimas Lietuvoje būtų 
nemokamas.

Iki šiol į DULR įsteigtą 
vaikų vasaros koloniją at
vykdavo vaikai tik iš Latvi
jos, o šiemet jau atvyks ir iš 
Estijos.

Vaikų vasaros kolonijos 
prasidėjo gegužės 20 d. tęsis 
iki rugpjūčio mėn. 20 d. Į šią 
koloniją Amerikos lietuvių 
vaikai galėtų įstoti dar ir 
dabar, bet ne vėliau liepos 
mėn. 15 d.

Šią vasarą turbūt bus sun
ku Amerikos lietuviams mo
kytojams bei mokiniams pa
sinaudoti čia minimais kur
sais ir kolonija, bet ateinan
čiai vasarai reikėtų tinkamai 
pasiruošti ir mokytojams bei 
mokiniams gražią jai daliai 
vasaros Lietuvon nuvykti ir 
ten pigiai bei naudingai lai
ką praleisti. Kursų ir koloni
jos reikalu platesnių infor
macijų galima gauti Lietu
vos Generaliniam Konsulate, 
46 Fifth Avenue, New York 
City.

P. Daužvardis, 
e. gen. konsulo p.

B

Nors jie būtų 
Bet išrodo kai 
Tai vis man ti

f

Aš turiu kelm 
Kas tik pamat 
0 tos kelnės ti 
Aš nebijau jok 
Jom apsiavęs.

Mano kailiniai 
0 apsijuosti dii 
Rudinė išnešiot 
Žiurkių skūrom 
Via po šiai ma 

Mano kepurėj 

Dar tėvų tėvo 
Siūta iš senų 1 
Apvedžiota sei 
Vis iš puikybė

Kai aš jojau j 
Tea radau jau 

Tpru — suptai 
Ir linkterėjau 
Noriu pakalbę

Mergele jauna 
Lūpukės plono; 
Bernužėli dobi

Kad plaukai a 
Pas mus tokių 
Aš išsitraukiai 
Daviau mergei 
Kai tabokos ji 
Kaip naginė si 
Ir tarė achy.

Tuoj už menes 
Kurie pakviesi

Bus jau d 
ji metai nu 
įvykio Place 
kai Paryžia 
veržėsi Atst 
protestuodan 
dališkumą, k 
tę Staviskio 
pasijuto ne] 
dymo ugnj 
vietoje, o di 
vo sužeista 
buvo praves! 
mas, bet nei 
dyta, kas bu 
įsakymą šai 

Paryžiuje 
jaunas vyras 
cheris, mėgi 
kada tas įsai 
siekė jį. Jis 
vieną tos di( 
mėn. 6 d.—n 
tą momentą.

Jo kariško: 
tai ėjo į galą, 
jis ir vėl bu: 
muo, jo lauk 
už audeklų 

* skobnio. Nėr 
gyventi kare 
kės daugiau •]

Ž: v



'd., 1936 m.
Birželio 19 d., 1936 m.

zasario 16 d., rugae, 
lapkričio 23 d. šių 
etų įvyksta karino, 
radai. Be to, b. m, 
ėn. 22 d. bus mini, 
aetų sukaktis, kai 
i ties Saule (Šiau, 
riuškino kalaviji. 
no kariuomenę, be, 
ą į Lietuvą. Tose 

kaip talkininkai 
ir latviai. Todėl 
ktys bus minimos 
latviais. Jas ren. 
ių — Latvių W 
įgija. Smulkesnė 
ių programa tuo 
era paaiškėjusi.

IMS KURSAI IB 
MS KOLONIJA 
DTUVOJE
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TAUTOSAKOS TRUPINIAI

3 Užsienio Lietu
mi suprojektuoti 
tuviams mokyto
jų kalbos ir Lie
jos pasitobulini- 
1 kursai Palango- 
jikti liepos mėn. 
lokytojams teks 
ėšomis. Kursan- 
iienų gaus nemo- 
r išlaikymą. Kur- 
itos bus kasdien 
idas. Lektoriais 
mesni Lietuvos 
dorintieji į kur- 
i išanksto įteikti 
Užsienio Lietu- 

pareiškimą ir 
gyvenimo apra- 
r kur gimė, ko- 

išėjo, kurioje 
kiek metų mo- 

, mokytojauja, 
moka, ar yra 

>je pirmiau ar 
ą atvyksta ir

mokytojai iš 
Tikos Valsty- 
lujami ir lau-

kursus at- 
mokytojai iš 

tai DULR uo
to žinoti, kiek 
yks iš Jungti- 
Valstybių, 
nokiniams ruo 
į vasaros kolo- 
kyje. Jei atsi- 
inio amžiaus 
ių Lietuvoje 
gas, tai Drau-

Lietuviams 
yžus stengtis 
uvių vaikus 

atitinkamai 
rykimo kelio, 
ą būti apm(k 
trba tų, kurie 
gyvenimas ir 
sietuvoje būtų

JLR įsteigtą 
koloniją at

tik iš Latvi.
u atvyks ir iš

DAINA

Aš buvau žmogus labai turtingas 
Nebijau nieko, ba išmintingas 
Turiu žirgą, gražiai palvą 
Mokslas netelpa j galvą
Ko man daugiau reik? (2)

Tas mano palvys, tai mandras 
arklys

Jis turi metų trisdešimts ir tris. 
Kreivos kojos, ilgas kaklas 
Ant abiejų akių aklas
Nieko nemato ir nesibaido (2)

O palvio balnas iš liepos skūros 
Šiaudų kamanoms rišu prie 

tvoros
Mušu mušęs keliu jodams 
Už tai bėga net sustodams 
Palvas žirgelis. (2) >

Kur aš nujojau mane pažino 
Gražiu vaikinu visi vadino 
O mergelės lelijėlės 
Visos in mane žiūrėjo 
Ir manęs nore. (2)

♦

Mano marškiniai, tai visur tinka 
Taukais šmeruoti prie skūros 

limpa
Nors jie būtų pašukiniai 
Bet išrodo kaip šilkiniai. 
Tai vis man tinka. (2) 

f

Aš turiu kelnes aiškiai raudonas 
Kas tik pamato sako, kad- ponas 
O tos kelnės tėvų tėvo 
Aš nebijau jokių vėjų
Jom apsiavęs. (2)

Mano kailiniai iš skūrų lapių 
O apsijuosti diržas kanapių 
Rudinė išnešiota
Žiurkių skūrom apvedžiota 
Vis po šiai madai. (2)

Mano kepurė, tai labai dikta 
Dar tėvų tėvo ji man palikta 
Siūta iš senų kučkailių 
Apvedžiota senu kailiu 
Vis iš puikybės. (2)

Kai aš jojau per žalią lankelę 
Ten radau jauną mergelę 
Tpru — sustabdžiau žirgą palvą 
Ir linkterėjau ing ją galvą 
Noriu pakalbėt. (2)

Mergele jauna, kokia tu graži 
Lūpukės plonos, dantukai maži 
Bernužėli dobilėli, kibą ne mūs 

šalies esi
Kad plaukai auga po nosis 
Pas mus tokių nėr. (2) 
Aš išsitraukiau ragą tabokos 
Daviau mergelei žiužiavos tokios 
Kai tabokos ji užtraukė 
Kaip naginė susiraukė 
Ir tarė achy. (2)

Tuoj už mėnesio buvo veseilia 
Kurie pakviesti — tyčiom, iš 

meilės

Koks ten buvo riksmas, juokas 
Atbulinį tancių šoko 
Vis iš linksmybės. (2)

Gavau pasagos atmuštą kaltą 
Jautuką juodą, veršiuką baltą 
Aš tuo kaltu pačiai plaukus raunu 
In karčiamą parduot ainu 
Vis iš didžios meilės. (2)

Pardaviau jautį, gavau tris ragus 
O už veršiuką penkis pyragus 
Aš pyragus bevalgydams 
Taboką į ragus pūdams
Mandriai gyvenu. (2)

Padainavo Ona Mišiukevičienė, 
60 metų amž., Varniškių km., 
Liudvinavo valse. Užrašė stud. K. 
Papečkys.

—O— 
n.

Lustaunas metelis šis rudenėlis 
Aš vienas sūnelis pas tėtušėlį (2) 
Aš vienas sūnelis pas tėtušėlį 
Nušėriau žirgelį sau juodbėrėlį

(2) 
Atlankiau mergelę kas subatėlė 
Kas šventa dienelė, kas nelėlėlė

(2) 

Pramyniau takelius per vieškelėlį 
Suleidau upelius in ažerėlį (2) 
Sūneli jaunasis, ką sudūmojai 
Kad vargo mergelę pasidabojai

(2) 
Kad vieną rozą rytmetį pačiam 
Išjojau ieškot sau laimės tyčiom 
Ar aš savo rasiu, ar nerasiu 
Ale ieškoti paprašiu 
Josiu pamėgyt. (2)

Tėveli tu mano, mielas širdele 
Nebuvo bagotos tam jaunimėly

(2) 
Nebuvo bagotos tam jaunimėly 
Dabojau mergelę sau vargdienėlę

(2)' 
Bagočiaus dukrelė klėtelėj miega 
O vargo mergelė girneles traukia

(2) 
Bagočiaus dukrelė kėlus dejavo 
O vargo mergelė dirbus dainavo.

(2)

Padainavo Velioniškienė, 75 mt. 
amž., Gulbiniškių k. Užrašė stud. 
K. Papečkys.

I Turkai kai tik pamatė, tuoj 
| pamanė, kad parakas jau iš-

JUOKTIS SVEIKA

— Mano protėviai jau daly
vavo pirmuose kryžiaus žy
giuose. Vienas jų buvo arti
lerijos vadas ir sumušė bė
gančius turkus.

— Bet juk tuomet dar pa
rakas nebuvo išrastas?!

— Aš žinau, mano protė
vis padarė medines armotas.

rastas ir ėmė bėgti kaip pa
siutę.

Mokytojas: — Sūneli, da
bar apleidi mokyklą, išeini į 
gyvenimą. Būk visuomet 
tvarkingas, teisingas, man
dagus.

Mokinys (pro ašaras): — 
Ačiū, ačiū, pone mokytojau; 
jums taip pat!

—Ou-
— Ar tu būtum laimingas, 

jei turėtum tiek pinigų, kiek 
norėtum?

— Aš būčiau laiminges
nis, jei turėčiau tiek pinigų, 
kiek mano kreditoriai iš ma
nęs nori.

—oi—
Jauna mergaitė. — Mes 

vos tik susipažinom ir tams
ta jau peršies...

— O, aš tamstą jau seniai 
pažįstu, mat, tamstos paso- 
ga mūsų banke...

Jonukas: — Tėveli, ar la
bai brangiai užmokėjai už tą 
bonkutę rašalo, kurį man 
vakar nupirkai.

Tėvas: — Ne, nebrangiai.
Jonukas: — Tai ko mamy

tė taip pyksta, kad aš tą ra
šalą išpyliau ant staltiesės?

Kunigas sako jaunuoliui.
— Mielasis, apie tave žmo
nės labai blogai šneka. Sako, 
kad tu vieną sužadėtinį turi 
Brooklyne, kitą Newarke, 
trečią Bostone. Kaip tat ga
lima?

— Labai paprastai — aš 
turiu automobilių.

—o—
Restorane valgo du geri 

bičiuliai. Pavalgęs ir rūky
damas cigarą Džonas klau
sia. — Džio, ar tu jau sumo
kėjai?

— Ne — gal būt tu?
— Ir aš ne! Tai ko gi, pa

galiau, mes laukiame?
—o—
—o•—

Žmona. — Aš tą tavo se
nąjį juodą švarką išmesiu.

Vyras. — Dėl Dievo! Kai 
valdininkams įves uniformą, 
aš galėsiu su juo tarnybon 
eiti.

—o—
Ponia (naujai tarnaitei).

— Atsimink, kad 8 vai. ryto 
mes pusryčiaujame.

Tarnaitė. — Gerai, ponia 
jeigu aš kartais pramiego

čiau, tai galite manęs pusry-, 
čių ir neelaukti, o valgykite 
vieni.

—o—
— Skaidrus daiktas yra 

toks, pro kurį viskas mato
ma. Juozai, pasakyk pavyz
dį.

— Rakto skylutė.

PALIKIMŲ GLOBĖJO PAREIGOS

Adv. K. R. Jurgėla, New Yorko Baro Narys

Moterys tvirtesnes kaip 
vyrai

Visų įprasta kalbėti, kad 
moteris — tai silpnoji lytis, 
o vyrai ąžuolai. Bet tam 
pasipriešino amerikietis mok 
slininkas dr. Edgar Allen, iš 
Mayo klinikos, Rochester, 
Minn., savo neseniai išleista
me veikale „Hygeia.” Jis ra
šo, kad nors" ir tvirtinama, 
jog moteris yra silpnoji ly
tis, bet esą kaip til priešin
gai — vyrai, o ne moterys 
yra ta silpnoji lytis.

Tam savo tvirtinimui jis 
sužymėjo 300 tūkst. žinomų 
jam atsitikimų. Jis patyręs, 
kad daugiau gimstą berniu
kų negyvų kaip mergaičių, 
taip pat daugiau berniukų 
gimsta su visokiais kūno 
trūkumais ir daugiau mirš
ta. Taip pat daugiau esą mo
terų našlių, kaip vyrų. Dau
giau moterų, negu vyrų, su
laukia 75 m. amžiaus. Be to, 
kaip tik po 55 m. amžiaus 
moterų yra daugiau, kaip 
vyrų.

Seniausia žmonijos kultūra

Bombėjaus universiteto 
archeologijos profesor. Pa
ter Heras skelbia sensacingų 
duomenų apie ^avo tyrinėji
mus beieškant seniausios 
žmonijos kultūros. Iš iškase
nų, surastų Sjndo upės, įte
kančios į Indą, slėny, moks
lininkas daro išvadą, kad 
priešarijinė Indijos kultūra 
bus seniausia visoj Azijoj. 
Iš jos išaugusios Mesopota
mijos, Kinijos ir Japonijos 
kultūros. Iš prof. Heras turi
mų duomenų, galima spręsti, 
kad kelis tūkstančius metų 
prieš chaldėjus Ino srities 
prearijai savo astronominius 
apskaičiavimus pagrįsdavo 
Zodijako konsteliacijomis. 
Mokslininkas sako, kad toji 
pirmutinė žmonijos kultūra 
buvusi apie 6.500 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Kai kas mūsų tautiečių sa
votiškai vaizduojasi paliki
mo administratoriaus parei
gas ir mano, kad globėjas ga 
lįs daryti kas tik jam tinka. 
Skaudūs patyrimai kai ką 
pamokė, ir bus ne pro šalį 
pagvildenti pareigas.

Globėjas turi atidaryti at
skirą sąskaitą banke ar vadi
namoje „trust company,” ku
rioje įstatymų leista laikyti 
ne savo pinigus. Išmokėji
mus patartina daryti tos są
skaitos čekiais, ir tuos če
kius paprastai indorsuoja 
garantuoto  ja bendrovė ar as
menys, garantavę globėjo 
kauciją. Palikimo pinigų pai
niojimas su savais yra pa
kankamas pamatas globėjui 
pašalinti, ir kriminaliniam 
baudimui.

Po to globėjas turi steng
tis visą turtą paversti gry
nais pinigais. Paprastai in
strukcijos yra paskyrimo liū 
dijimo antroje pusėje.

Iš eilės globėjas turi pra
nešti bankams, kame velio
nis laikė pinigus, ir korpo
racijoms, kuriose turėjo ak
cijų, apie savo paskyrimą, 
paliekant paskyrimo liudiji
mą (yra tam tikra forma). 
Bankai ir korporacijos pa
prastai reikalauja Valstybės 
Mokesčių Komisijos leidimo 
(vadinamo „waiver”) pirm 
negu išmoka pinigus ir nelei
džia atidaryti seifo dėžučių, 
nebent jeigu Valstybės Mo
kesčių Komisijos atstovas 
dalyvauja. Tuos leidimus ga
lima gauti iš vietinio tos ko
misijos advokato.

Jei velionis turėjo apdrau- 
dos polisų ar priklausė drau
gijai, mokančiai pomirtinius 
mokesčius, ir pagal polisą ar 
įstatus pinigai mokami pali
kimui (estate), reikia prane
šti apie mirtį tai draudimo 
bendrovei ar draugijai ir gau 
ti tam tikrus blankus miri
mui įrodyti. Pristačius įro
dymus ir paskyrimo raštą, 
pinigai bus išmokėti, nebent 
jei tektų bylinėtis dėl sumos.

Visiem skolininkam reikia 
pranešt apie savo paskyrimą 
ir reikalaut išmokėt skolas.

Visą kilnojamąjį turtą ir 
dokumentus reikia paimti 
savp globon ir sudaryti in

ventoriaus raštą dviese eg
zemplioriuose, dalyvaujant 
advokatui ir kitam liudyto
jui. Jei velionies reikalai yra 
painūs arba kyla įtarimo dėl 
galimo perdidelio įsiskolini
mo, geriausia pasitarti su sa
vo advokatu ir padaryti tur
to įvertinimą per teismo pa
skirtus vertintojus, vieton 
pasitikėti savo inventorium. 
Jei pasirodo, kad palikimo 
dalis yra trečiųjų asmenų 
rankose ir jie atsisako ati
duoti, neatidėliojant praneš- 
tina advokatui, kad jis teis
mo keliu daiktus ar kitką at
gautų. Skola velioniui nuo 
globėjo turi būti skaitoma 
palikimo pajama ir dalimi.

Niekad nepatartina laikyti 
stambesnių pinigų sumų sa
vo rankose, geriausiai padė
ti ant palūkanų „trust” ben
drovėje arba taupmenų ban
ke. Pajamų ir išmokėjimų 
sąskaitybai geriausiai įsigy
ti vadinamą administrato
riaus atskaitomybės knygą.

Jei velionis turėjo skolų, 
reikalinga spaudoje paskelb
ti pranešimą skolintojams 
tuojau po paskyrimo ir pra
šyti suragato teisėjo paskir
ti ar išmokinėti dalis nepra
slinkus 7 mėnesiams po pa
skyrimo, nebent jei skelbia
ma sykį kas savaitę per 6 
mėnesius pranešimas kredi
toriams. Reikia tartis su ad
vokatu dėl pranešimo skel
bimo. Skelbimui pasibaigus, 
globėjas gali atsiskaityti iš 
palikimo globos pinigų.

Prieš išmokant ieškinius, 
reikalauktina pristatyti ieš
kinio įrodymus po priesaika 
ir gauti pakvitavimus dupli- 
kate, sykiu su atsisakymu 
nuo šaukimo atsiskaitymo 
procese waiver of citation).

Reikalinga atidžiai susipa
žinti su sutartimis ir nuomo
mis ir kitais dokumentais, 
kuriuose velionis liečiamas, 
kad išsiaiškinti velionies tei
ses ir prievoles. Nekilnojamo 
Turto Įstatymo 275 str. nu
stato nuomų paskirstymą.

Globėjas turi likviduoti as 
meninį velionies biznį. Kiek 
liečia partnerio biznį, reikia 
pasitarti dėl savo teisių su 
advokatu.

Visas turtas paverstinas

grynais pinigais, nebent jei
gu visos interesuotos pusės 
ar pareiškę ieškinius raštu 
sutinka turtą išlaikyti natū
roje arba' nebent jeigu parda
vimas sudarytų nuostolių pa
veldėtojams. Turtą galima 
parduoti privačiai arba iš 
varžytynių, ir galima parduo 
ti ant kredito ne ilgesniam 
kaip vienų metų terminui, 
jeigu gaunama tinkama ga
rantija ir visų interesuotų 
pusių sutikimas. Jei parduo- 
tino turto vertė nėra tikra 
arba daug priklauso nuo lai
ko ir aplinkybių, reikia pra
šyti surogato teisėjo nuro
dymų ir advokato patarimo.

Reikia pasilaikyti savo glo
boje turtą, kuriam kiti reiš
kia pretenzijų, ligi advokato 
patarimo. Jei randama už
antspauduoti ar neatidaryti 
pakietai,, neatidaryk jų be 
advokato patarimo, nes eilė, 
kurioje tie dokumentai guli, 
gali būti reikšmingi.

Globėjas turi turėti knygą, 
kurioje užrašinėja viską, ką 
jis atlieka ar kalba. Globėjas 
gali apmokėti laidojimo ir 
administravimo išlaidas, bet 
nepatartina daryti bet ko
kius kitus išmokėjimus, ne
atsiklausus advokato. Išmo
kant dalį1, gautinas pakvita
vimas duplikate ir vadina
mas „release” bei atsisaky
mas nuo teismo šaukimo at
siskaitymo byloję. Jeigu lai
dojimo sąskaita atrodo per- 
didelė, atsižvelgiant į velio
nies padėtį, pasitark su ad
vokatu.

Reikia pranešti apie mi
rimą, gaisro, vogimo ir nuo
stolių draudimo bendrovėms, 
kad žinotų apie turto nuosa
vybės teisių pasikeitimą. 
Draudimo polisus reikia pa
imti savo globon.

Jokio ieškinio palikimo 
naudai negalima kompromi- 
suoti be teismo sutikimo. 
Neteisėtus arba atrodančius 
be pamato ieškinius reikia 
greitai atmesti. Nepatartina 
daryti jokių sutarčių, suri- 
šančių palikimą, ir globėjo 
turinio reikia tartis su adv.

Nepatartina mokėti jokių 
taksų, morgičių ir palūkanų 
ar premijų ant gaisro polisų 
be advokato patarimo. Jei 
velionis mirė dėl kieno neat
sargumo arba darbdavis at
sakingas, reikia pranešti a- 
pie ieškinį 60 dienų eigoje po 
paskyrimo. Dėl pranešimo
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Bus jau daugiau kaip dve
ji metai nuo to tragiškojo 
įvykio Place de la Concorde, 
kai Paryžiaus gyventojai 
veržėsi Atstovų Buto link, 
protestuodami prieš tą skan- 
dališkumą, kurį iškėlė į aikš
tę Staviskio afera, ir staiga 
pasijuto nepaliaujančio šau
dymo ugnyje, kur 30 krito 
vietoje, o didelis skaičius bu
vo sužeista. Po tojo įvykio 
buvo pravestas viešas tardy
mas, bet nebuvo aiškiai įro
dyta, kas buvo atsakingas už 
įsakymą šauti.

Paryžiuje gyvena vienas 
jaunas vyras, Gastonas Bou- 
cheris, mėginąs prisiminti, 
kada tas įsakymas šauti pa
siekė jį. Jis atsimena kiek
vieną tos dienos — vasario 
mėn. 6 d. — nuotykį, išskyrus 
tą momentą.

Jo kariškos tarnybos me
tai ėjo į galą. Po keleto dienų 
jis ir vėl bus civiliškas as
muo, jo laukė gera tarnyba 
už audeklų parduotuvės 
skobnio. Nereikės daugiau 
gyventi kareivinėje! Nerei
kės daugiau paradų! Nebus

pats puskarininkis piršosi — 
drausmingumo po storžievio 
puskarininkio priežiūra, ne- 
kentusio Gastono Boucherio 
ypač dėl to, kad jis ruošėsi 
vesti tą mergaitę, kuriai ir 
Yvonne Bonnard, gražiausią 
mergaitę gėlių rinkoje ties 
Madeleine.

Vasario mėn. 6 d. rytą, 
Gastonas, turėdamas laisvą 
valandą, nuėjo praleisti ją su 
Yvonne. Ji, kaip paprastai, 
buvo labai užimta savo krau
tuvėje. Gastonas stovėjo prie 
žiburio stulpo, stebėdamas 
ją, kai ji patarnavo pirkė
jams, Juodi jos plaukai gra
žiai atrodė po raudona bere
te. Jis norėjo juos paliesti 
ranka ir pajusti tą šilkinį 
švelnumą — jie toki švel
nūs! Jis mąstė apie tai, ar 
teks jam pabučiuoti ją prieš 
grįžtant Į kareivines.

Jis pavydėjo jos pirkė
jams. Ji juokėsi ir flirtavo su 
jais. To, žinoma, reikalavo 
jos verslas. Pirkėjai tikėjosi • 
truputį kokietiškumo, kai jie 
pirko iš jos gėles. Gastonas 
galėjo tai suprasti. Bet vis

dėlto jis absurdiškai pavydė
jo.

Yvonne ruošė gėlių puokš
tę vienam jaunam vyrui su 
žalia skrybėle, kuris, atrodė, 
iš viso nesiskubino pirkti. 
Gastonas nugirdo kai ku
riuos jo žodžius.

— Aš noriu gražiai atro
dyti gražiai mergaitei. Ji 
bent mano, kad ji yra graži, 
bet dabar, kai jūs man pa
tarnaujate, aš su jos nuomo
ne nesutinku.

Yvonne juokėsi, laikydama 
vieną ranką ant kulšies.

— Jau anksčiau man teko 
girdėti panašią šneką.

Ji prisegė tą mažą gėlių 
puokštę prie to vyro atlapo. 
Jis šypsojosi jai tiesiog į 
akis. Gastonas pajuto savo 
širdyje tam vyrui juodą ne
apykantą.

Pagaliau ir jis gavo pro
gos pasikalbėti su Yvonne.

— Aš turiu pasakyti, kad 
tu turi puikų laiką. Tu flir
tuoji su kiekvienu kvailiu, 
kuris tik perka iš tavęs gė
lių.

Ji pašoko iš vietos, o pas
kiau kreipėsi į jį šypsodama 
ir paraudusi.

— Aš turiu būti mandagi.

Aš esu truputėlį kaip ir vai
dintoja. Tokia jau mano tar
nyba.

— Vis tiek man tai nepa
tinka, — tarė Gastonas. — 
Aš džiaugsiuos, kai mudu 
būsim sujungti ir aš galėsiu 
turėti tave tik sau.

— Savimeilis! — ji verkė, 
glausdama savo galvą prie 
jo peties. —■ Visi vyrai toki. 
Jie nori moteris laikyti ha
remuose.

Jo piktumas atslūgo. Jis 
šypsojo, žiūrėdamas į ją, ir 
laikė jos kairiąją ranką stip
riai suspaudęs.

— Tu ir aš būsime laimin
ga pora, — jis sakė jai. — 
uniformos, aš paruošiu tą 
iš uniformos, aš paruošiu tą 
butą Rue Montmartre.

Po keleto minučių šitas 
jaunas vyras ir jo mylimoji 
mergaitė nutarė eiti užkąsti. 
Žmonės, žiūrėdami į’ juodu, 
šypsojo dėl to, kad, aišku, 
jiedu buvo įsimylėję, ir, aiš
ku, laimingi. Malonu matyti 
jaunus besimylinčius žmones 
ir jų laimę net ir tada, kai 
žmogus yra viduramžis, arba 
ir senas, turįs daugybę rū
pesčių.

O tą dieną tarp Paryžiaus

gyventojų buvo daug rūpes
čių. Laikraščių puslapiai ir 
vėl buvo pilni Staviskio afe
ros skandalo, kuri buvo įpai
niojusi Prancūzijos ministe- 
rius ir daug atstovų. Kai 
Yvonne su Gastonu stovėjo 
ant gatvės grindinio, laukda
mi, kol sustos judėjimas, 
jaunas vyras garsiai skel
bė laikraščio pavadinimą: 
„L Action Francaise!”

Net ir Yvonne Bonnard 
kalbėjo truputį susirūpinusi.

— Aš bijau, kad kas nors 
įvyks Paryžiuje, Gastone.

— Visados kas nors įvyks
ta Paryžiuje, — atsakė Gas
tonas. — Pavyzdžiui, gali at
sitikti taip, kad mus suvaži
nėtų. Tas taksi tik per plau
ką pro tave prazvimbė.

— Viešoji nuomonė, — ta
rė ji, — įpykusi dėl Staviskio 
skandalo. Paryžius kupinas 
agitacijos.

— Paryžius, žinoma, pil
nas kvailių, — tarė Gasto
nas. — Jį kankina neuraste
nija. O tai dėl judėjimo, ku
ris net ir roboto nervus pa
liestų.

Jiedu prasispraudė pro 
automobilių vilkstynę, susto

jusią šalia Boulevard des 
Italiens. Jiedu atvyko į res
toraną plačioje gatvėje arti 
Cinema de Paris.

— Prieš valgį, — tarė Gas
tonas, — būtų geras aperi
tif, jeigu aš tave pabučiuo
čiau.

— Tai yra absurdiška, bet, 
aš manau, neišvengiama! — 
tarė Yvonne.

Tai buvo 45 minutės 1 va
landos dieną — vasario mėn. 
6 d. Gastonas Boucheris ge
rai atsimena kiekvieną tos 
dienos minutę — ligi to mo
mento, kurio jis jokiu būdu 
negali prisiminti. Jis atsime
na, kad Yvonne pasirinko 
plat du jour, tai buvo blan- 
quette de veau, po sardinių, 
ir croute au pot. Jis atsime
na, kad restoranas buvo sau
sakimšai prisikimšęs, ir kad 
šalia jų sėdėjo būrelis jaunų 
vyrų, prikalbėjusių visokių 
nesąmonių apie politinę būk
lę. Prie kito stalo, netoli nuo 
jų, sėdėjo keturi viduramžiai 
ir gerbiami vyrai; kurie la
bai garsiai kalbėjo.

Išvertė Julius Baniulis.
(B. d.)

parašas tokioj sutarty pada
rys asmeniškaai atsakingu.

Reikia sumokėti arba de
ponuoti Taksų Komisijai va
dinamą „transfer tax” 6 mė
nesių eigoje po velionies mi - 
rimo, kad gauti 5 procentų 
nuolaidą, ir bendrai taksai 
turi būti sumokėti per 18 mė
nesių po mirimo, nebent jei
gu teismas duoda orderį, pa- 
liuosuojantį nuo taksų. 60 
dienų eigoje po paskyrimo 
arba turto gavimo savo glo
bon, reikia ant oficialių for
mų pranešti vietos federa- 
liam Vidaus Taksų Rinkėjui, 
ir dėl to reikia atsiklausti 
advokato. Turint reikalo su 
velionies padarytomis dova
nomis, reikia tartis su savo 
advokatu. Įstatymų yra nu
matyta, kas tenka velionies 
šeimai be taksų ir t.t.

Globėjas negali savo komi
są atskaityti anksčiau negu 
teismas patvirtins jo atsi
skaitymą. Komiso sumos yra 
įstatymų nustatytos.

Palikimus globojant be ad
vokato neapsieisi. Iš globėjo 
reikalaujama didelio teisin
gumo ir sąžiningumo, ir tei
singo bei sąžiningo advokato 
patarimas yra geriausias.
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Birželio 1S

IS TOLIAU IR IŠ TOLI
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— Birželio 12 d. dienraš
čiai pranešė, kad Baltimorės 
vyskupijoj 50 kunigų pakei
čia vietoms, perkeliant į ki
tas parapijas. Tarp jų ir mū
sų gerb. kun. Kazimieras 
Keidošius, kuris keliamas į 
Šv. Kryžiaus katalikų (kita
taučių) parapiją už vikarą. 
Per tris metus kun. Keido
šius darbavosi šv. Alfonso 
lietuvių parapijoj, tad lietu
viai susijaudino netekdami 
savo malonaus kunigėlio, ku
riam linki geriaiįgių pasek
mių kitoj- parapijoj. Kun. 
Keidošius aštuntas lietuvis 
kunigas, kuris darbuosis ki
tataučių parapijoj, šioj vys
kupijoj. Sekmadienį, birželio 
21 d., vakare, įvyks jo išleis
tuvių pokylis.

— Birželio 14 d. Šv. Vardo 
vyrų draugijos 8:30 vai. ry
to Šv. Mišiose buvo mėnesinė 
Komunija. Visi gausingai ėjo 
in corpore; taip pat parapi
jos mokyklos vaikai, baigu
sieji 8 skyrių, ėjo prie Komu
nijos, o po pamokslo bažny
čioj gavo diplomus.

— Birželio 25 d. paskelbta, 
kad bus svečiai iš Lietuvos, 
prof. Leimonas ir J. P. Lauč- 
ka, kurie atsiveža turtingą 
lietuviškų meno išdirbinių 
parodą. Ją matysime išsta
tytą par. salėje.

— Devintinių Mišparai 
prasidėjo birž. 10 d. o pasi
baigs 20 d. Tai gražus atmi
nimas iš Lietuvos, Dievo Kū
no iškilmingos šventės, kaip 
jaunose dienose auklėjo mū
sų širdis.

— Kai kurios didžiulės lie
tuvių siuvėjų dirbtuvės šią 
savaitę pradeda dirbti.

Novena sekėsi
Šv. Onos parapijos bažny

čioje novena prie šv. Antano, 
kuri užsibaigė birželio 13 d. 
Noveną vedė pats klebonas 
kun. S. Stonis. Atsilankė ne
mažas žmonių būrelis, bet 
galėjo žymiai daugiau ateiti.

—o—
Parapijos karnavalas

Šv. Onos parapija laikys 
savo karnavalą ant Commu
nipaw Ave. ir Suydam Avė., 
gatvėje. Karnavalas prasi
dės birželio 15 d. ir užsibaigs 
birželio 20 d. Karnavalas bus 
laikomas kas vakarą nuo 8 
vai. Kviečiama atsilankyti.

Apsivedė darbštūs 
jaunuoliai

Birželio 7 d. Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioj kleb. kun. 
Kinta surišo moterystės ry
šiu Vladą Vareskevičių su 
Maryte Veikšnoriūte. Laike 
šliūbo „Veni creator" giedo
jo p-lė Baubliūtė.

Vladas Vareskevičius yra 
pavyzdingas ir veiklus jau
nuolis, priklausąs daugeliui 
lietuviškų draugijų. Linkime 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
HIGH SCHOOL IR KOLEGI 
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Jersey City, N. J<

Šv. Onos parapijos geras 
parapi jonas, matydamas, 
kad daug reikalingų daiktų 
klebonijoje trūksta, birželio 
13 d. surengė „shower par
ty." Duosnios jersietės pri
nešė daug visokių gražių ir 
brangių daiktų ir patiekė sa
vo klebonui. Klebonas kun. 
S. Stonis, sužavėtas savo pa
rapi j onių gerumu, įteikė 
kiekvienai geradarei dovanė
lę ir jas pavaišino. Ta proga 
choristės padainavo keletą 
dainelių. „Shower party” la
bai gerai nusisekė ir daug 
gero parapijai atnešė. Klebo
nas tuomi labai patenkintas. 
Prie „shower party" suren
gimo daugiausia pasidarbavo 
Žvirblienė, Jasaitienė, Rai
nienė, Kelly, Andriuškevičiū- 
tė ir Stulpinaitė. Gražu. Gar
bė rengėjoms ir aukotojoms.

Serga
Žymi visuomenės darbuo

toja ir buvusi Jersey City 
Vyčių pirmininkė guli Fair
mount ligoninėje. Turėjo 
aklosios žarnos operaciją. 
Sveikata eina geryn. Linki
me kuo greičiausiai pasveik
ti ir vėl grįžti prie visuome
ninio darbo.

Krikštai
Šv. Onos parapijos bažny

čioje tapo pakrikštyti: 1. 
Juozas Balutis, sūnus Juozo 
Balučio ir Elenos Kondratai- 
tės. 2. Joanna Petronis, duk
tė Juozo Petronio ir Anna 
Hinkle. Krikšto tėvai buvo: 
Jurgis Stanionis ir Ona Pet
ronis. *

Krikštas
Birželio 7 d. šv. Onos pa

rapijos bažnyčioje pakrikš
tytas Juozas Balutis, sūnus 
Juozo ir Elenos Kondratavi- 
čiūtės. Krikšto tėvai buvo 
Adomas Kondratavičius 
Angela Kondratavičienė.

Pašventinti kryžiai
Kun. J. Kinta buvo pakvie

stas pašventinti ant kapinių 
kryžius: Katarinos Setnikie- 
nės; tai gražus akmens pa
minklas, kurį pastate jos vy
ras. Taipgi pašventino p. Ka
minsko, Misiūnų jauno sūne
lio. Yra gražu, kad mūs žmo
nės nepamiršta mirusių.

ir

Newark, N. J.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos vaikučių buvo pir
moji šv. Komunija, kur sesu
tės pranciškietės labai gra
žiai visa prirengė. Sesutės 
pas mus mokytojauja keli 
metai nors po porą dienų sa
vaitėj, bet vaikučius labai 
gražiai parengė, kuo žmonės 
džiaugėsi žiūrėdami į gražią 
tvarką.

Vakare buvo graži progra
ma, kurią parengti sesutės 
ilgai dirbo. Buvo dainų, ku
rias mokyklos vaikučiai su
dainavo ; buvo linkėjimų, šo
kių, mankštos ir kitokių pa- 
marginimų. Taipgi buvo su
vaidinta trumpa komedija. 
Visa programa buvo labai 
graži ir skoningai sutvarky
ta. Tai buvo pirmas sesučių 
pasirodymas mūsų kolonijoj.

Šis vakaras buvo kaip mo
kyklos užbaigimas, ir gerb. 
kleb. kun. Ig. Kelmelio 20 
metų kunigystės paminėji
mas. Tat sesutės su vaiku
čiais ne tik palinkėjo ilgiau
sių metų, bet ir dovanėlių 
klebonui įteikė, o klebonas 
visus vaikučius ledais pavai
šino. Tenka pasidžiauti lietu
viška seserų lietuvaičių ve
dama mokykla ir pasveikinti 
gražų lietuvybės skleidimo 
darbą.

Viešnia
Pas Kryžauskus, Jr. sve

čiavosi Marytė Savickiūtė iš 
Ashley, Pa., kuri dirba New 
Yorke kaip moterų suknių 
formų piešėja. Ji seniai buvo 
mačiusi Patersoną ir labai 
gėrėjosi lietuvių pikniku. Ap
žiūrėjo visas apylinkes ir jo
mis žavėjosi. Marytės dvi se
sutės turi valdiškus darbus 
Washington, D. C.

Radastelis.

HARTFORD, CONN.

Paterson, N. J.

Piknikas
Šv. Kazimiero parapijos 

25 m. jubiliejinis piknikas vi
sais atžvilgiais puikiai pavy
ko. Diena buvo graži, publi
kos buvo gana daug, matėsi 
daug svečių iš kitų kolonijų, 
kas sudarė daug malonumo. 
Parapijinis choras, ved. V. 
Justo, sudainavo keletą gra
žių dainelių, kuriomis publi
ką sužavėjo. Garbė jaunam, 
čia augusiam varg. Justui už 
taip puikiai išlavintą chorą. 
Minimas piknikas paliko ne
išdildomą įspūdį visiems. Mū 
sų jaunas klebonas labai pa
tenkintas, kad visi mielai pri 
sideda prie kilnaus darbo ir 
veikia vieningai. Naujas mū
sų klebonas kun. Jonas Kinta 
yra jaunas, čia gimęs ir au
gęs, sumanus, gabus, malo
naus būdo; jis yra pasakęs: 
„Jei sumaniai ir maloniai vi
si dirbs su gerais norais 
šventą ir kilnų darbą, tai ši 
parapija bus pavyzdžiu.” Šie 
jo žodžiai turi būti neužmirš
tami mums visiems.

Šv. Jono Draugijos piknikas
Birželio 7 d. lietuvių darže 

Glastenbury įvyko, rodos, 
metinis Šv. Jono Draugijos 
piknikas. Buvo susirinkę 
daug žmonių iš Hartfordo ir 
apylinkių. Buvo šokiai ir 
žmonės linksmai pasivaikš- 
tinėjo ir bendrai džiaugėsi 
gražiu paupiu, sveiku oru.

—o—
Ona Katkauskaitė atvyksta

Hartfordo miesto Vaizbos 
Butas jau galutinai gavo mū 
sų artistę, operos laimėtoją 
ir žvaigždę Oną Katkauskai- 
tę dėl ateinančios 300 metų 
Connecticut valstybės su
kaktuvių pramogos. Ona dai
nuos Bushnell Memorial Hall 
birželio 22 d., pirmadienio 
vakare. Įėjimas nemokamai. 
Taigi lietuviai turėtų tą va
karą atsilankyti ir pasiklau
syti mūsų garsios daininin
kės. Hartfordiečiai — lietu
viai ir kitataučiai tuo labai 
džiaugiasi. Taipgi vietiniuo
se laikraščiuose — Hartford 
Times ir Courant buvo įdė
ti Onos atvaizdai; vienos ir 
su miesto bei draugijų valdi
ninkais.

Teko girdėti per Scrambl
ed News radio kontestą, kad 
O. Katkauskaitė buvo išrink
ta Glastonbury Fishing klu
bo commodore. Tai vis jos 
laimėjimai, teikianti lietu
viams džiaugsmo.

—o—
Lietuvis Benjaminas Kup

čiūnas iš Wapping, kuris bu
vo vicepirmininku South 
Windsor Young Democratic 
Political Club, dabar išrink
tas Hartford apskrities jau
nųjų demokratų klubų iždi
ninku.

Dabar toje apylinkėje yra 
du lietuviai, kuriems teko 
garbė, tai B. Kupčiūnas ir. 
deputy sheriff Antanas Bud- 
des. Sveikinam. Benjamino 
atvaizdas įdėtas Hartford 
Times ir ta pačia proga gra
žus aprašymėlis.

—o—
Iš choro veikimo

Choras reguliariai turi sa
vo praktikas kiekvieno penk
tadienio vakarą bažnyčios 
salėj. Yra iki 60 narių.

Įvyko susirinkimas, kuria-

Seniau Amerikos lietuviai 
savo augštųjų mokyklų ne
turėjo. Po Didžiojo karo mū
sų visuomenės vadai susirū
pino augštosios mokyklos į- 
kūrimu. Tasai sunkus darbas 
teko Tėvams Marijonams.

Pirmutiniai žingsniai pa
daryti 1925 metais. Atvykęs 
į Ameriką arkivyskupas Jur
gis Matulevičius užgyrė pra
dėtąjį darbą ir formaliai į- 
steigė Amerikos Lietuvių 
Kolegiją Hinsdale, Ill., 1926 
m. Mokykla augo. Esamosios 
patalpos pasirodė permažos. 
Nutarta įgyti nauja vieta ko
legijai.

Kolegijos rėmėjų parama 
davė Tėvams Marijonams ga 
limybes nupirkti naujus erd
vius ir puikius rūmus 
Thompson, Conn. Čia perkel
ta Hinsdale, Ill., buvusi aug- 
štoji mokykla. Vyskupas 
Pranciškus Būčys pašventė 
naujus rūmus Švenč. Panelės 
Marijos garbei 1931 m. rug
sėjo 8 d. Mokyklai pasiekus 
atitinkamos augštumos, high 
school ir kolegija tapo inkor
poruota 1933 m. birželio 9 d. 
Connecticut valstybės legis- 
latūroje vienu vardu — Ma
rianapolis.

Kolegijos pasaulėžiūra. — 
Kolegijos vadovybės pasau
lėžiūra yra štai kokia: auklė
ti lietuvių tėvų sūnus katali
kiškai lietuviškoje dvasioje, 
kad jie taptų gilaus tikėjimo 
ir augštos dorovės jaunuo
liai, mylintieji savo tautą bei 
gimtąją kalbą ir būtų sąmo
ningi Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiai.

Mokslo santvarka. — Ma
rianapolio mokykla yra aš-

Tai gražieji Marianapolio kolegijos rūmai, kuriuose mokslinas! Amerikos lie
tuvių jaunimas. Čia bus ir lietuvių kalbos kursai šią vasarą.

Žodis mūsŲ d

Kaip privačii 
visuomeniniame 
dažnai susiduri 
riais neaiškuma

reikalą gvildenti 
vargo, vadovauti 
studijavimu, prii 
konkrečių ir. gai 
vadų, tačiau da 
jų tenka daug i 
paisant to, vistil 
me patys sau n

Nors ir gana

me nutarta pasivažinėti lai
veliais Connecticut upės van
denyse.

Choras, tai gyvas reikalas 
prie parapijos ir lietuvybei 
išlaikyti, nes choras visur 
pasirodo, kur tik lietuviai 
sueina į būrį.

—o—
Iš studentų veikimo

Vietinė studentų kuopa 
turėjo susirinkimą savo kp. 
sustiprinimui. Kalbėjo Olesė 
Staseliūnaitė ir Jedvyga 
Stulginskaitė. Linkime kuo
pai sustiprėti ir žengti smar
kiai pirmyn į gražesnį ir vie- 
ningesnį veikimą.

tuonių metų kursas — keturi 
metai high school ir keturi 
metai kolegijos, padalinti į 
dvi kryptis: klasinę ir pri
gimties mokslų.

Dėstomi dalykai anglų ir 
lietuvių kalbomis. Amerikos 
lietuvis jaunuolis turi tinka
mai šias kalbas mokėti, nes 
ateityje jam teks dirbti dvi
lypėje visuomenėje — anglų 
kalba kalbančioje ir lietuviš
koje, savo tautoje.

Klasinių kalbų yra dėsto
mos — lotynų ir graikų kal
bos ; naujųjų — prancūzų kai 
ba. Matematika — algebra, bariuose naudojasi radijais, 
geometrija ir trigonometrija 
— baigiama high school. Ko
legijoje daugiau dėmesio 
kreipiama į prigimties moks
lus — fiziką ir chemiją; 
šiems mokslams tirti yra tin 
karna laboratorija. Biologija 
augmenijos srityje turi pui
kiai įruoštą pratybos šiltna
mį. • '

Augštai stovi muzikos me
nas: atskiros pamokos tei
kiamos pianu ir vargonais; 
dūdų ir stygų orkestrai lavi
na orkestrinėje muzikoje. Y- 
patingos pamokos skiriamos 
balsui lavinti.

Kiekvienais metais kvie
čiami įžymūs prelegentai su 
paskaitomis svarbiausiais 
gyvenimo klausimais, kurie 
turi rūpėti ir rūpi kiekvie
nam išsimokslinusiam asme
niui. Be to, šios paskaitos 
dažnai esti paįvairinamos į- 
domiais judomaisiais paveik
slais.

Studentų veikla. — Stu
dentai yra susibūrę į Stu
dentų Sąjungos kuopą, su-

skaidžiusią savo veiklą įvai
riomis rūšimis: visuomeni
nės darbuotės, spaudos, dra- 
matikos ir sporto.

Kuopa leidžia mėnesinį lai
kraštį „Studentų Žodį," vie
nintelį Amerikos lietuvių žur 
nalą, skirtą inteligentijai. Į 
studentų skaityklą ateina 
kelios dešimtys žurnalų ir 
laikraščių. Kiekvienais me
tais Dramos Ratelis suruošia 
puikių vaidinimų, statomų 
daugelyje lietuvių kolonijų. 
Rinktinasis choras dažnai 
tiekia programas oro bango
mis. Kolegistai savo kamba-

Sportas yra turtingas ir į- 
vairus. Sviedinio (baseball) 
ir futbolo rateliai žaidžia su 
įvairiomis kolegijomis. Pui
kios teniso aikštės. Žiemos 
metu lenktynės pašliūžomis 
ir pačiūžomis. Namuose bran 
gūs įruošimai bilijardu ir 
kamuolių (bowling) žaidi
mams.

Reikalavimai. — Į high 
school priimami berniukai, 
baigusieji pradžios mokyk
lą; į kolegiją—baigusieji 
high school.

Jaunuoliai, norintieji įstoti 
į Marianapolio mokyklą, pa
tiekia šiuos dokumentus: 1. 
Baigtųjų mokslų diplomą, 2. 
Dvasios Vado rekomendaci
ją, 3. Krikšto metrikus, 4. 
Gydytojo liudijimą.

Mokestis. — Mokslo metai 
prasideda paprastai rugsėjo 
6 d. ir baigiami viduryje bir
želio mėnesio. Už mokslo me
tų jaunuolio maistą reikia 
mokėti $250.00. Šioje sumo
je įskaitoma ne tiktai mais
tas, bet taipgi kambarys,

šviesa, šiluma, guolis, skal. Į 
bimas. Už mokslą metams 
reikia mokėti $50.00.

Mokestis sumokama nato
mis po šimtą dolerių — L 
mokslo metų pradžioj, 2. Ka-

1 ledoms ir 3. Velykoms. Kas 
t nori naudotis, turi primokėti 

po $5.00 — 1. už vadovėlių 
nuomavimą, 2. už muzikos 
instrumentą, 3. laboratorijos 
mokestį ir 4. sporto mokestį.

Neturtingiems, bet augš
tos vertės jaunuoliams, Kole
gijos Vadovybė teikia leng
vatų, atleisdama juos nuo 
mokesčių iš esamojo stipen
dijų kapitalo nuošimčių. Kiti 
gali dalinai savo darbu atsi
lyginti.

Žodis tėvams. — Tėvai, no
rintieji leisti savo sūnus į 
augštesnę mokyklą, leiskite 
juos į savą lietuvišką moky
klą, kuri išauklės jūsų sūnus 
tikrais lietuviais katalikais, 
kurie atneš Jums senatvėje 
džiaugsmo, lietuvių tautai 
naudos ir Viešpačiui Dievui 
garbės.

Žodis moksleiviams.—Jau
nuoli ! Ieškai augštesnės mo
kyklos, kuri galėtų paten
kinti tavo jaunų dienų sva
jones — gyvenimo perspek
tyvas, kurioje galėtum pasi
ruošti tinkamai gyvenimui 
ateityje, nežiūrint kurioje 
srityje tau teks darbuotis — 
biznyje, profesijoje, pašauki
me — rinkis'savą lietuvišką 
katalikišką mokyklą. Toji 
mokykla yra Marianapolis.

Visais reikalais reikia 
kreiptis:

Kun. Dr. J. Navickas, 
Marianapolis, 
Thompson, Conn.

kiekvieną dieną 
patarėjo, gi mu 
žmonėms, juo h 
tarėjas reikalin 
man su įvai: 
mals susiduria!

Kur mums t 
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Apskr. skyrių 
randame (va 
mais iškeltų n 
mų ir bendrai 
veikimo. Tačis 
me galime n 
skaitytojų pi 
kiama pageida 
nė. Tad norint 
įvairinti, pad 
gesniu ir na 
suomenei, nu 
special? kolų 
klausimams 
talpinti. Tai į 
lėtume nagrii 
aiškumus, tu( 
tindami į sav 
viso to pasis 
dingų Simų.

SU
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Šv. Cecilijos choras, kuris dalyvavo Newarko mieste charterio minėjime; taip choras buvo apsirengęs 
operetės „švarkas ir Milinė vaidinimo metu. Čia yra ir mažų mergaičių būrelis, kuris atliko lietuvišką 
Suktinį. Šone muz. A. Stanišauskas. Choras dalyvaujaN. J. par chorų dainų dienoj, birželio 21 d., Lindene.
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4. Tikietų 
ti prie laivų 
gi 12 m. am 
60 centų.

5. Valgių 
galima misą
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7. Pirkite 
parapijos.
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mos visi da 
no procesijc 
rus nusitrai 
naujos bažn
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atliko lietuvišką 

io 21 d., Lindene.

DIDŽIOJO NEW YORKO
A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS

vedžius neteko sužinot smul 
kesnių žinių. Viena pore

Žodis mūsų draugijoms

Kaip privačiame, taip ir 
visuomeniniame gyvenime 
dažnai susiduriame su įvai
riais neaiškumais, o kad ga
vus tikslų atsakymą, imame 
reikalą gvildenti. Dažnai be 
vargo, vadovaudamiesi savo 
studijavimu, prieiname prie 
konkrečių ir gana tikslių iš
vadų, tačiau daugeliu atve
jų tenka daug kovoti ir ne
paisant to, vistik neįstengia
me patys sau neaiškumo iš
aiškinti.

Nors ir gana aukšto išsi
lavinimo žmogus, bemaž 
kiekvieną dieną reikalingas 
patarėjo, gi mums, eiliniams 
žmonėms, juo labiau tas pa
tarėjas reikalingas, nes daž
niau su įvairiais neaišku
mais susiduriame.

Kur mums tą patarėją gau 
ti? Juo yra spauda — laik
raštis. Todėl turėdami savo 
kolonijos laikraštį „Ameri
ką” ir jame esamą Federac. 
Apskr. skyrių, dažnai jame 
randame įvairiais klausi
mais iškeltų minčių, aprašy
mų ir bendrai žinių iš mūsų 
veikimo. Tačiau ne viską ja
me galime rasti, kuomet iš 
skaitytojų pusės nepareiš
kiama pageidaujama nuomo
nė. Tad norint šį skyrių pa
įvairinti, padaryti turinin
gesnių ir naudingesnių vi
suomenei, numatyta įvesti 
specialę kolumną įvairiems 
klausimams ir atsakymams 
talpinti. Tai įgyvendinus, ga
lėtume nagrinėti kilusius ne
aiškumus, tuomi labiau įsigi
lindami į savo veikimą ir iš 
viso to pasisemti daug nau
dingų žinių.

Tad šiuomi kreipiamės į 
visas mūsų draugijas ir pa
vienius veikėjus, kviesdami 
bendradarbiauti su Fed. Ap. 
skyrium, prisiunčiant jam į- 
vairių paklausimų, į kuriuos 
bus duodami atitinkami at
sakymai. Štai, pavyzdžiui, 
paimkime iš praeito Fed. po
sėdžio kilusią mintį: žemės 
sklypo pirkimas. Ką tuo rei
kalu nori žinoti? Klausk!

Be to, yra šimtai kitų 
klausimų, į kuriuos per šį 
skyrių galima bus gauti at
sakymus.

Tad pradedant šiuo nume
riu, klausk — žinosi.

Taipgi kviečiamos mūsų 
draugijos rašyti šiam sky
riui įvairiomis temomis: iš 
mūsų veikimo, jaunimo rei
kalu ir t. t.

Rašykite: „Amerika,” Fe
deracijos Skyriui, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

—o— 
Kvietimas

Šiuomi kviečiame priklau
sančias prie Fed. Apskr. 
draugijas, kurios dar neužsi
mokėjo nario mokesčio, pasi
stengti sekančiam Fed. posė- 
dyj užsimokėti. Tai iš mūsų 
reikalauja nustatyta tvarka 
ir, be to, Apskričiui reikalin
ga laiku atsiskaityti su Cen
tru.

buvo tai p-lės Genovaitės Ba- 
kanauskaitės ir Juozo Česnu
levičiaus. šliūbas buvo labai 
iškilmingas, nes abu jaunuo
liai yra veiklūs ir visiems ži
nomi. Jaunoji priklauso prie 
sodaliečių, tai pastarosios 
gražiai išpuošė bažnyčią. 
Vestuvių pokylis įvyko Knap 
Mansion salėje, Brooklyne. 
Ši vieta yra gerai žinoma 
brooklyniečiams, nes joje 
dažnai įvyksta aukštesnės 
klasės pokyliai. Publikos bu
vo apie 150, kurie puikiai 
praleido laiką ligi vėlumos. 
Svečių tarpe matėsi parapi
jos kunigai: klebonas Paulo- 
nis ir A. Petrauskas, šias 
puikias vestuves kėlė jaunom 
sios tėveliai.

Linkėtina jaunai porai kuo 
geriausios kloties jų gyveni
me.

—o—
Ateinantis posėdis

Mėnesinis Fed. Apskr. po
sėdis įvyks šio mėn. 24 d. 8 
vai. vak. Apreiškimo par. sa
lėje. Malonėkite visi dalyvau
ti. Ypatingai kviečiame jau
nimo atstovus, nes čia bus 
svarbių jaunimo reikalų.

v***’]

Šis gražus vaikučių būrys — tai 1935 m. Lietuvių Dienos dalyviai, kurie atliko gražių dainelių, 
vadovaujant muz. J. Brundzai. Ne viena motina džiaugėsi matydama, kai jos maža dukrelė ar sū
nelis dainavo lietuvišką dainelę, šiemet numatoma turėti dar didesnį vaikučių būrį.

SVARBU 
EKSKURSANTAMS!

1. Laivai išplaukia nuo 
Metropolitan Avenue prie
plaukos tokia tvarka: pir
mas laivas 9 vai. antras — 
10 vai. ir trečias — 10:30 v.

2. Su bile kurios parapijos 
tikietu galima pasirinkti ku
rį iš trijų laivų nori.

3. Vaikai ligi 5 metų am
žiaus įleidžiami be mokes
čio, bet turi turėti tikietą, 
kurį galima gauti tiktai kle
bonijose. Niekas nebus įlei
džiamas be tikieto.

kursi jos Maspetho bažnyčio
je Mišios bus tik 7, 8:30 ir 
10 vai. Maspethiečiai prie 
ekskursijos laivų turėtų būti 
prieš 10 vai. ryto. Daugiau 
kaip 1000 asmenų važiuos 
ekskursija vien tik iš Mas
petho parapijos.

— Į SLRKA. jubil. seimą 
Chicago j e vyks p. Povylas 
Kubilius ir kun. J. Balkūnas. 
Jie dalyvaus ir Federacijos 
Tarybos suvažiavime.

— Katalikų klubas laikė 
mėnesinį susirinkimą birž. 16 
d., vakare.

— Liepos 6 d. Maspethe 
prasidės lietuvių kalbos va-

4. Tikietų bus galima gau- sarinė mokykla. Registruotis 
ti prie laivų. Vaikai nuo 5 Ii- reikia nuo liepos 1 d. klebo-
gi 12 m. amžiaus turi mokėti 
60 centų.

5. Valgių ir gėrimų bus 
galima nusipirkti ant laivų.

6. Laivai apleidžia Bear 
Mountains tokia tvarka: pir
mas laivas 6, antras 6:30 ir 
trečias 7 vai.

7. Pirkite tikietus iš savo 
parapijos.

Komitetas.

MASPETH, L. I

Žinutės
— Dėl lietingo oro neįvy

ko Dievo Kūno procesija gat
vėmis, bet vidury bažnyčios. 
Bažnyčia buvo gražiai išpuoš 
ta palmomis, berželiais ir vai 
nikais. Kun. A. Bakūnas at
laikė visas pamaldas.

— Praeitą sekmadienį 20 
vaikučių priėmė pirmą šven
tą Komuniją. Vėliau po Su
mos visi dalyvavo Dievo Kū
no procesijoje. Prieš Mišpa
rus nusitraukė paveikslą prie 
naujos bažnyčios.

— šį sekmadienį dėl Eks-

—o— 
Važiuojam!

Šį sekmadienį labai gau
singai rengiasi važiuot laivų 
ekskursijom žmonės džiau
giasi, kad pirmu kartu teks 
tokią ekskursiją pamatyt. 
Tad nepasilikim nė vienas, 
nes kur taip smagiai laiką 
galima praleisti, kaip laive, o 
po tam Meškų kalnuose. Tad 
visi VAŽIUOJAM!

Woodhaven, N. Y. Imkite 
Broadway Jamaica traukinį 
iki Forest Parkway stoties. 
Vyrai galės lošti „pinaklį.” 
Dovanos bus duodamos kiek
vienam stalui. Po to bus ir 
pasilinksminimas.

Estella Jurevičiūtė, pirm.

tetai ar grupėmis kviečiami 
dalyvauti seimo koncerto 
programoj ir iš anksto užsi
registruoti pas Seimo Rengi
mo Komisijos narį J. Brun- 
dzą, 175 High St., Brooklyn,

LEGIJONIERKOS PRADE
DA VEIKTI

Legijonierkos pradeda 
smarkiau veikti todėl, kad 
dabar atsiranda mūsų tarpe 
naujų narių bei planų. O .kas 
svarbiausia, kad lietuvaitės, 
kurios buvo šiek tiek ištautė
ję, pradeda grįžti prie lietu
viško veikimo. Mūsų grupe
lės daugumą sudaro čia gi
musių ir augusių lietuvaičių, 
kurios yra baigusios aukš
tesnes mokyklas ir šiandien 
turi gerus darbus New Yor- 
ko prekybos apylinkėse. Rei
kia manyti, kad ateityje dau
giau turėsim tokių lietuvai
čių mūsų tarpe. Legijonas 
nesirūpina politika ar kuria 
nors partija — jam tik rūpi 
lietuvybė. Ta proga noriu 
pakviesti visus į mūsų pir
mutinę pramogą penktadie
nio vakare, birželio 26 d. Pir
mutinė todėl, kad kai ku
rioms mūsų draugėms bus 
pirmas lietuviškas suėjimas. 
Taigi kviečiu visus atsilan
kyti į mūsų „Bunco ir card 
party,” Barry Shalins patal
pose, 84-02 Jamaica Ave.,

nijoje. Mokytojaus seserys 
pranciškietės iš Elizabeth, 
N. J. Pamokos tęsis ligi rug
pjūčio 13 d. Tvarka bus pa
skelbta vėliau.

— Studentai išsirinko at
stovus į studentų seimą Ma- 
rianapoly liepos 7 ir 8 d. d.

— Birželio 19 d. prasideda 
Maspetho bažnyčioje novena 
prie Pan. Švenč. Nepersto- 
jančios Pagalbos. Novena lai 
koma rytais po 8 vai. Mišių. 
Baigsis Neperstojančios Pa
galbos šventėje — birž. 27 d. 
su šv. Mišiomis 9 vai. ryto.

Birž. 17 d. susituokė Ado
mas Svetakis su Ona Devei- 
kiūte. Rengiasi moterystėn 
Juozas Stepšys ir Elena Ka- 
ralevičiūtė, Albertas Kučins
kas ir Mildred Stines.

šv. Jurgio Pararp

Iškilmingos vestuvės
Birželio 14 d. šv. Jurgio 

par. bažnyčioje net trys po
ros tapo surištos moterystes 
ryšiu, bet apie kitus jauna-

ALRK. VARGONINKŲ SĄ
JUNGOS 25 METŲ JUBI

LIEJINIS SEIMAS

Laikantis pereitų metų sei
mo nutarimo, sekantis Var- 
goninkų S-gos (jubiliejinis) 
seimas įvyksta Brooklyn, N.

Pasitarus su Brooklyn© 
Vargoninkų Provincija, šiuo- 
mi oficialiai skelbiu, kad A. 
L.R.K. Vargoninkų Sąjungos 
25 Metų Jubiliejinis Seimas 
įvyks rugpjūčio 19 d. (trečia
dienį) Šv. Jurgio parapijos 
salėj, 207 York St., Brooklyn,

Seimo programos smulk
menas paskelbs Seimo Ren
gimo Komisija. Kadangi 
šiais metais mūsų garbingai 
Vargoninkų Sąjungai tenka 
švęsti sidabriniai 25 jubilie
jiniai metai, tai aš nuošir
džiai kviečiu visus gerbia
mus muzikus — vargonin- 
kus gausingai į jį atvykti.

Seimo Rengimo Komisijai 
prašant, skelbiu ir šias pa
stabas : seimas prasidės iš
kilmingomis Mišiomis. Laike 
Mišių visi seimo dalyviai 
vargoninkai «• (bendras cho
ras) giedos 4 vyrų balsais 
„Missa in honorem SS Cordis 
Jesu,” J. Singenberger. Gali
ma gauti pas F. Pustet, 14 
Barclay St., New York, N.

Muzikai vargoninkai — 
solistai, duetai, trietai, kvar-

LIEPOS

KUNIGŲ PROVINCIJOS 
SUSIRINKIMAS

Rytų Provincijos Kunigų 
Vienybės susirinkimas įvyks 
birž. 22 d. 2 vai. p. p. pas 
kun. J. Balkūną Maspethe. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti, kadangi šis bus paskuti
nis susirinkimas prieš visus 
vasarinius seimus ar suva
žiavimus.

Sekretorius.

DVI DRAUGIJAS 
LIKVIDAVO

Birželio 12 d. buvo gausin
gas susirinkimas Ukesų Klu
bo name Lietuvių apsigyni
mo sąjungos (siuvėjų) ir ko
munistų lygos.

Šitos dvi draugijos išgyve
no daugiau kaip po 10 metų, 
vedę griežtą kovą siuvėjų 
unijoje (45 lietuvių skyriu
je) prieš viena kitą. Komu
nistai buvo užvaldę uniją ir 
jos vardu ir pinigais naudo
josi. Užkirsti tam išnaudoji
mui unijos vardo ir pinigų, 
buvo reikalinga sutverti opo
ziciją, kuri pasivadino Apsi
gynimo sąjunga.

Per daugiau kaip 10 metų 
unijos susirinkimuose vyra
vo minėtų dviejų draugijų 
įtaka. Kartais vieni kitus 
pusėtinai apšturmuodavo. *

Komunistai buvo sumany
tojais tokio veikimo unijo
je, nes jie pirmiau susitvėrė 
lygą ir matydami, kad uni
jai neša blogą, sumanė ir pa-

kvietė Apsigynimo sąjungą, 
kad likviduotusi. Komisijos 
darbas ėjo per 7 savaites, iš
dirbo tam tikrą programą, 
dėl kurios buvo šiame susi
rinkime diskusijos. Diskusi
jose dalyvavo visi aktyvieji 
unijos nariai. Matyt, buvo 
net „šilumos paėmę,” kad net 
vienas komunistas dėl įkarš
čio ant rytojaus mirė. Vien
balsiai nutarė abidvi sąjun
gas likviduoti, net nepripa
žino nei likvidavimo komite
to turėti.

Likvidavimo programoje 
minima, kad reikią veikti už 
darbininkų demokratiją Lie
tuvoje ir prieš fašizmą, bet 
apie veikimą prieš, komuniz
mą neužsimenama, nors ko
munizmas dar baisesnis dar
bininko priešas, nešantis dar 
bininkams vergiją.

Nusistatė dirbti visi ben
drai tik unijos reikalais..Pa
matysime, kaip ilgai ištvers 
mūsų komunistai valdyti sa
vo raudoną asiluką.

Linkime p. Daubarams 
greitai sulaukti savo sūnelio 
sveiko grįžtant namo.

ŠVENČIA SUKAKTĮ

Nuoširdus „Amerikos” rė
mėjas, mūsų bendradarbis 
Baltimorėj, Md. Jonas Kara
lius birželio 20 d. švenčia 60 
metų amžiaus sukaktį’. Jis y- 
ra didelis lietuvybės rėmė
jas, susipratęs ir pavyzdin
gas katalikas, šia proga lin
kime jam dar ilgus Ilgus me
tus būti stipriam ir dirbti 
Dievui ir Tėvynei.

Vasarinė Ekskursija

UVEOU Jame*05 
lį

LIETUVIŲ KALBOS ATEI
TIS AMERIKOJ?

Viršminėtu klausimu įvyks 
labai įdomus pasikalbėjimas 
tarp profesoriaus — kalbi
ninko Juozo J. Rimavičiaus 
ir „Radi j ošiu tėvo” Jono 
Dumčiaus iš radio stoties 
WMBQ (1500 klc.) šeštadie
nio rytą 10 vai. 15 min. Kvie
čiame pasiklausyti, 
pas savą!

LIGONINĖJE

Savas

Žinomų veikėjų p. Dauba
rų, gyv. 145 Hemlock St., 
Brooklyn, N. Y. sūnui Edvar
dui šiomis dienomis padary
ta apendicito operacija. Pa
tirta, kad ligonis sveiksta.

Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS-JULY 1, 1936 
Modemiškam motorlaivi 

bripsholm 
NEW YORK — KLAIPĖDA 

(Per Gothenburg-Stockholmq):
E New Yorko i Gotbenburgą kelione 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gotbenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) j Stockbolrąą. 13 Stock- ® 
holmo puošniuoju gairlaiviu "MARIE 
HOLM" tiesiog į Klaipėdą. Kelionės 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus p. VI. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyrč Lietuvių Laivakot- 
tių Agentų Sąjunga Amerikoje

KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO 
DROTTNINGHOLM —------- liepos 11.
GRIPSHOLM —------- --------- liepos 25.
KUNGSHOLM---------------- rugplūčlo 18.
DROTTNINGHOLM — — nlgpiūčlo 27. 
Platesnes žilinąs telkia Ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visos S. A. L. ra&tlnčs.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Filth Ave. and 4 W. 51st Street, 

Rockefeller Center, N. Y. City.

JULY
SEPTINTOJI LIETUVIU DIEK*
Klasčiaus Parke, Betts ir Maspeth Aves., Maspeth, N. Y

BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKĖS CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 
IR SUAUGĘ. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ.

PROGRAMA PRASIDĖS NUO PAT RYTO — PAMALDOMIS BAŽNYČIOJ. PASKUI MARŠAVIMAS Į PARKĄ, 
LYDINT ORKESTRAI.

$200.00 Dovanų $200.00
KURIE IŠ ANKSTO PASIŽADĖS DALYVAUTI LIETUVIŲ DIENOJE IR IŠ RENGIMO KOMISIJOS ARBA DRAUGIJŲ GAUS KUPONUS 

— DALYVAUS $200.00 LAIMĖJIME. ĮSIGYKITE ŠIUOS KUPONUS DABAR.



MIRĖ

60 m.

NUO NUODINGO ALKO
HOLIO MIRĖ 6 ASMENYS

AMERIKIEČIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ NACIUS

orkestras ant 
laivo. Valgiai ir

EKSKURSIJA y 
PRIRUOŠTA

JAMESTOWN, N. Y. — 
Nuo nuodingo alkoholio čia

— _ ----- 1. ..
priruošta — tik

’’AMERIKA” TIK

Apylinkes žinutes

LIETUVIŲ EKSKURSIJA 
KLAIPĖDOJ

REDAKCIJOS PASTABOS

Š. m. vasario 7 d. „Ameri
kos” laidoj, po straipsniu už
vardintu „Vilnietė Nelaisvė” 
per neapsižiūrėjimą buvo ne
pažymėta autorius — kun. 
Leonas Vaicekauskas.

Bendras parapijų ekskur
sijos komitetų susirinkimas 
įvyko birž. 15 d. Komitetai 
pasidalino darbais ant laivų. 
Atskiros komisijos išdavė ra 
portus, patikrino užsakymus 
ir sutvarkė visus reikalus. 
Atskiri komitetai šią savaitą 
laikė savo susirinkimus. yVis- 
kas dabar 
važiuoti.

Šokiams 
kiekvieno 
gėrimai parsiduos ant kiek
vieno laivo.

Tai bus tikra lietuviška 
ekskursija.

Petronėlė Butkus, 
amž, gyvenusi 135-23 — 122 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė birželio 16 d. Bus laidota 
birželio 20 d. (iš namų 9 vai. 
ryte) Apreiškimo Pan. Šv. 
bažnyčios 10:30 vai. rytą į’ 
šv. Jono kapus. Velionė pali
ko nuliūdime sūnų ir marčią 
(sūnus yra marine skyriaus 
policininkas) ir daug gimi
nių. ' .

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda-Levandaus- 
kas.

— Dr. M. Vinikas minėjo 
savo 25 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį. Buvo jam su
ruoštas pokylis.

— Kuij. V. Pinkus vasarai 
paskirtas vikaru į Pan. Šv. 
Gimimo parapiją, Ozone 
Park; L. I.

. Birž. 16 d. Liet. Konsu
late Brooklyno profesijonalų 
klubo valdyba-tarėsi su prof. 
Manning apie galimumus į- 
vesti lietuvių kalbos pamo
kas Columbia universitete.

— Birž. 18 d. Brooklyno 
profesijonalų klubas turėjo 
paskutinį sezono susirinkimą 
klubo kambariuose. Skaityta 
paskaita su‘judam, paveiks
lais apie Rusiją.

— Dr. Jonas Petrauskas 
išvyko atostogų vienam mė- 

. nėšiui.
— Kun. dr. A. Adomaitis 

išvyko Chicagon porai savai
čių. Grįš Brooklynan praleis
ti vasarą. Rudenį vyksta at
gal Lietuvon.

— Kler. Juozas Varnaitis 
parvažiavo vasaros atosto
goms pas motiną Maspethe. 
Lanko šv. Tomo seminariją, 
Denver, Colo.

Išplaukusi ekskursija į 
Klaipėdą švedų Amerikos 
Linijos laivu birželio 10 d. 
12 vai. pasiekė Klaipėdą. Visi 
keleiviai patenkinti kelione 
tą pačią dieną išvyko į skir
tingas vietas Lietuvoje.

Ekskursiją sudarė 132 ke
leiviai, kurie iškilmingai su
tikti. Pasakyta eilė kalbų ir 
sveikinimų.

Sekanti ekskursija ? Lie
tuvą išplauks liepos mėn. 1 
d., kuriai vadovaus p. Vladas 
Mučinskas, Švedų Amerikos 
Ųinijos lietuvių skyriaus ve
dėjas Amerikoje.

Turizmo propagandistas.

n

— RENGIA —

I ra Brooklyno ir Maspetho 
LR V VtU II U IU H LIETUVIŲ PARAPIJOS 

IBEAR MOUNTAINS
%%%% Sekmadienį, Birželio June 21 d. 1936 %%%%

LAIVAI IŠPLAUKS IŠ METROPOLITAN AVENUE 

PRIEPLAUKOS 10:30 VALANDĄ RYTO

— ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI —

APLEIDŽIA BEAR MOUNTAINS 6:30 VAL. VAKARE

NEW YORK. — Šiomis 
dienomis New Yorko 48 pro
testantų dvasininkai ir žydų 
rabinai pasirašė protestą 
prieš Vokietijos nacius, ku
rie nekaltai teršia vokiečių 
kat. kunigų vardą, traukda
mi juos teisman už „nusi
kaltimą.”

Proteste pareiškiama, kad 
toks nacių autoritetų žygis 
prieš kunigus yra barbariš
kas ir nieku nepamatuotas.

Mat, hitlerininkams, nepa
vyko dvasiškius pakreipti sa
vo pusėn, todėl dabar imasi 
keršto priemonių atsilyginti.

Prieš tokį nacių elgesį tu
rėtų protestuoti visi, kas tie
są myli.

mirė 6 asmenys. Jie buvo su
sirinkę vienam kieme ir ten 
„linksminosi” iš dažų krau
tuvės nusipirkę alkoholio. 
Pasirodo, kad girtuokliavimo 
įpročiui nėra baisūs nė mir
tingi nuodai.

KABO VETERANAI GAVO 
BONUS

WASHINGTON. — Birž. 
15 d. visose Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse prasidėjo 
bonusų (priedinio atlygini
mo) išmokėjimas paskutinio 
karo veteranams. 3.517.600 
veteranų bus išmokėta 2 bil. 
237 ml. dol. bonais ir čekiais.

Kai kongresas pravedė 
bonusų bilių, prezidentas 
Rooseveltas nepatvirtino — 
padėjo savo „veto.” Karo ve
teranų organizacijos spau
džiamas kongresas reikalin
ga dauguma sulaužė prezi
dento „veto” ir pravedė įs
tatymą, kuriuo dabar vete
ranai gauna paskutinį mo-

GERIAUSIOS RŪŠIES 
, ANGLYS

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

IKI METU GALUI

Kas tik norite padaryti didžiausį malonumą savo pažįsta
miems ir draugams, prisiųskite $1 ir jų adresą, o mes siun- 
tinėsim jiems Ameriką iki metų pabaigos. Taigi nepamirš
kite, kad nuo šiandien iki metų pabaigos „Ameriką” galit 
skaityti ir kitiems užrašyti |ik už $1.

Tuojau rašykit: „Amerika,” 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AR ESI PASTEBĖJĘS TAI,
Kad žmogaus koja čeverykuose pergyvena du trečdalius 

savo gyvenimo, todėl kankinimas savęs netinkamais čeve- 
rykais, gadinimas kojų eikvoja žmogaus sveikatą.

Gydytojų pripažinta tinkamiausiais čeverykais .yra tie, 
kurie yra pasiūti iš šių odų — Kid, Kangaroo ir Calf. Žmo
gus avėdamas iš minėtų odų, tinkamos mieros kojoms če- 
verykus niekuomet nežinos — corns, callouses, bunions, ir 
daugel kitų kojų nesmagumų.

Avalinės reikale prašomi kooperuoti Milčiaus krautuvėse, 
nes čia didelis pasirinkimas visokių stailų, geros prekės, 
žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVI

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Birželio 19 d., 1936 m.

t

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J., S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO, 6th STREET

VALANDOS: 
13—2 p. p.

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS: 
8—10 ryte

Šventadieniais sualtarwi 
Tel.: EVergreen 8-8239

VALANDOS:

TIKIETAI PARSIDUODA KLEBONIJOSE IR PAS 

KOMITETO NARIUS.

TIKIETAS Į TEN IR ATGAL SUAUGUSIEMS — $1.00 

VAIKAMS NUO 5 IKI 12 METŲ — 60 c.

kestį už dalyvavimą kare.
Gaudami bonus veteranai 

turės grąžinti vyriausybei 
savo apdraudos certifikatus, 
kurie būtų prinokę 1945 m. 
ir davę didesnį atlyginimą. 
Dabar dalis apraudos certif. 
apmokama bonais.

Veteranai, gavę bonus ir 
čekius, gali juos keisti pini
gais, arba gali pasilaikyti, 
nes, pradėjus 1937 m. liepos 
mėn. 1 d., bonai neš palūka
nas. Kurie veteranų išlaikys 
bonus iki 1945 m., jų vertė 
bus lygi apdraudos certifika- 
tams. * *

EXTRA — KRIAUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Nepaprastas lietuvių 54 
skyriaus siuvėjų susirinki
mas įvyks trečiadienį, birže
lio 24 d. 7:30 vai. vak. Amal
gamated salėj (11—27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y.). Bus 
renkamas siuvėjų delegatas 
(biznio agentas). Tad yra be 
galo svarbu visiems lietuvių 
54 skyriaus nariams daly
vauti ir išrinkti žmogų, kuris 
tinkamai, sąžiningai atsto
vautų narius visuose reika
luose.

a

iiiiiiiiliiiiiiiniimimimiiuiiiiimiiriiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiit'iiiiiiMi
■ Tel.: STagg 2-2306

FALOCIDS SALDAINIŲ I
• KRAUTUVE =

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

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas S
■ A IS KRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ S
: geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: š

. J. GINKUS, 2
J 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
. ..............................
vvv\aa/vv\aaaa/vvvvazvvvvvvvvvvvvv\aaaaaAj

1 Tel.: STagg 2-7177 d

i

i; ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) ;
i ADVOKATAS

I 219 Bo. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. !
! [ Williamsburgh Bridge Plaza J

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPATTE) 

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

J

DR. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) .

499 GRAND STREET

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 8-8787

VALANDOS 
1—2 P. p. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS: 
9—12 ryte 

. 1— 8 vak. 
Penktadieniais uždaryta 

Tel.: EVergreen 7-9106

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 rak.

Penktadieniai* uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 0-3040

_______

HAIKAI1
T”-

Liūdnos žinios 
Lietuvos. Vyriaus, 
šaudo ir paprasto 
kus. Spauda pn 
Kaime kilęs darbu 
kas. Policija nu 
darbininką. Delti 
monstradja prie 
žiaurumą. Tada p 
į minią. Kaime] 
delis sumišimas, 
laikraščiai sensa 
nešė apie „revoi 
voje.” žinia, tail 
spūdžio užsieny, 
blogai veikia į 
mūsų spauda da 
kai į tai turėtų i 
ligi šiol nežinon 
įaultatų. Jei jie 
seniai žinotume...

TEL Virginia 7-4499 (
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. SALENSKAB)
GRABORIUS ir BAI3AMUOTOJAS

Gražį, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiu! gražūs 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems ra‘ 
kailinis. Kainos labai prieinamos.

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

i 107 Onion Avenue,

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS '

Brooklyn, N. Y.

; Tek : STagg 2—6048 NOTARY PUBLIC,

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS į

660 Grand Stmt, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' 
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

G EVERGREEN 8-9770

Brooklyn, N. Y.231 Bedford Avenue,

JOSEPH GARSZVA
GKABORIUB IR BAL8AMOOTOJA8

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

C»

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKSLE NAUJON VIETON, TAI YRA:

522 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 ikl 3 ir nuo Sekmadienį:
7 — 8 vail, vakare 10 Iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220.A venue J.

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS v BAKERY,Ine.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po 
kiliams. Siunčia ir i kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

KOSULYS I8s "T
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su SalMu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

Bolševikai su 
teėjo savo seimu 
imta, kova, ardy 
urnas buvo svarbi 
lai, Konstirakty 
Dabar ateina n 
Čia pasirodys b 
vimas, tautinis 
katalikiška akcij 
Visuomenei iš 
bus nauda, ne 
kiekvieno veikėji 
oink'd ir kunigo p 
galint, dalyvauti 
anose. Turime 
lietuvišką veiki 
ata didžiausia: 
aa organizacija j 
pmria prieš neh 
natos. Federaci;

Galop, ir katalik 
hi nepamainom 
hd laukiami S 
tas Amerikos 11 
nai sekami.
W "M

Išėjo iš spaui 
tų žodis” paįva 
gijos straipsniai 
cijomis. šis nu 
tas Kolegijos ii 
riaus kun. dr. J. 
metų sukakčiai r 
rodė ir „Muzil 
Kartu išėjo ir ai 
nys „Naujos Mu 
J. V. Jurgėla išl< 
„Tautą.” Leidir 
įvairus. Sako, t 
nys tuoj pasirod; 
gijos dešimtmečii 
me brošiūrą AL 
cijos veikimas T 
Telpa Federative 
greso referatai, 
raportai.

£co

’ Federacijos sekre

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

Conn., muz, Aleksio 
mis susiorganizavo 
cijos skyrius. Taipg

RAPOLAS KRUČAS

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

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

Dėl Lietuvos i 
dėties buvusieji 
prezidentai — dr. 
ir Al Stulginskis 
Smetonai pareisi 
įsitikinę, jog šiuo 
momentu reikalin; 
pirma krašto suta 
nuraminimui nutr 
komas ypatingasSALDUKAS ir PLATZ

Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMU 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'Standard'' Mes išvalome Garo Boile

rius oru už 32.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adreeuo 
darni:

SAVAGE & PLATZ 
994 MADISON ST.,

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

į normalų ir produj 
ta darbą, grąžinti 
ptactai lygias t 
M plačiųjų vif 

pasitikėjimą 
We, išrinkti 
tyčinę atstovybę ir t 
du atarti visas šalie 

lieti 
mei ir gerovei ig 
laisvei ir neprikiš 
stiprinti”




