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Pagoniška Amerika? 
Komunistai galingi

Prancūzijoje
Komunistų konvencija 
Lenkų bonai
Dancigo pavyzdžiu

Sako, Jungtinės Valstybės 
pagoniškos. šešiasdešimts 
nuošimčių amerikiečių nepri
klauso jokiai tikybinei sek
tai/ Bet religijų pagarba ir 
tikėjimas į Aukščiausią Bū
tybę yra gilus. Štai praėjo 
respublikonų ir demokratų 
konvencijos. Abiejų sesijos 
buvo pradedamos malda įvai
rių. tikybų dvasininkų mal
domis: katalikų, protestonų, 
žydų. Demokratų konvenci
jos vieną sesiją pradėjo net 
negrų dvasininkas. Demo
kratijos principai tikybų at
žvilgiu buvo išlaikyti. Tiky
bos laisvė garantuota kon
stitucijoje. Nėra valstybinės 
tikybos, bet Amerika yra 
pavyzdys kitoms valsty
bėms, kaip reikia pagerbti į- 
gimtą žmogaus tikybinį prin
cipą. Amerikos federalinis 
kongresas ir senatas atidaro
mi malda. Čia ir masonerija 
tolerantinga. Mūsų šliuptar- 
nijai yra kas pagalvoti.

Kaip mažuma gali kraštą 
valdyti, matome iš Prancūzi
jos komunistų veiklos. Vos 
72 komunistai krašto seime, 
bet kiek streikų, sukilimų 
valsybėje? Suparalyžiavo na
vigaciją, prekybą. Socialisti
nė Blumo vyriausybė jau 
nebegali komunistinio ele
mento suvaldyti. „Bendras 
frontas” sauvaliauja. Seimas 
nespėja streikus sulaikyti, 
vienas praėjo, kitas užėjo. 
Komunistai nesiekia krašto 
būvį gerinti, darbininkams 
gelbėti, bet Prancūziją sovie- 
tinti. Dešinieji reaguos ko
munistams fašizmu. Socialis
tai save žudo susidedam! su 
komunistais. Socializmas y- 
ra tiltas į komunizmą. Dar
bininkai kairėdami nesiten
kina paprastu socializmu. 
Esame išvakarėse griežtos 
reakcijos pasaulyje’prieš ko
munizmą — fašizmą. Vienas 
ir kitas kraštutinumas yra 
blėdingas.

Komunistai taipgi turėjo 
savo konvenciją. Ir jie išrin
ko savo kandidatą į prezi
dentus Jungtinėms Valsty
bėms. Aišku, kad jų kandi
datas nepateks į Baltuosius 
Rūmus. Bet konvencija, rin
kimų kampanija, tai auksinė 
proga komunistinei propa
gandai. Abi didžiausios radio 
stotys užleidžia jiems vietos 
kalboms. Ko galima laukti iš 
tokio laisvės blogam suvar
tojimo? Komunistai naudo
jasi Amerikos laisve ir tole
rancija, kad šaliai duoti 
Prancūzijos sukilimus, strei
kus, o gale ir sovietus. Ko
dėl Rusijoj nėra tos laivės ir 
tolerancijos visiems? Ne, 
jiems reikalinga rusiškos 
medicinos dozos — atimti 
veikimo laisvę ir netoleruoti 
komunistinio veikimo. Nors 
sakoma, duok komunistui 
užtektinai virvės, kad pasi
kartų, bet kartais jis suvar
tos tą virvę kitą pakarti...

—io
Lenkų bonai vėl žemai nu

puolė. Jau kelios savaitės 
biržoje jie svyravo. Lenkijos 
pinigų mainymo kontrolei 
pasikeitus viduje, užsieny 
ta atsiliepė į jų bonus. Pa
leistos paskalos, kad Varšu
vos vyriausybė atsižadės kai 
kurių obligacijų, atsiliepė 
Wall Streete. Lenkija neteko

•r ’
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A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAfiTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Plačiai žinomas visuomenės veikėjas — 
veteranas K. Krušinskas, Sept. Lietuvių Die
nos rengimo komiteto pirmininkas.

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ 2 
VAIKUS

RUKLIAI. — Ruklių km., 
Daugailių valse., Utenos aps. 
gegužės 31 d. penkūnija 
trenkė Ruklių kaimo gyven
tojo Juozo Macelio trobon, 
uždegė ją, užmušė mergaitę, 
pritrenkė ir pavojingai ap
degino berniuką, kuris at
vežtas į Utenos ligoninę mi
rė.

kai kurių užsienio rinkų. 
Sankcijos prieš Italiją, ne
aiškumai su Prancūzija, in
trigos su Vokietija, aukštas 
karo biudžetas smarkiai pa
lietė šalies finansus, kas at
siliepė užsieny. Lenkijos 
skolos užsieiiy ir viduje yra 
labai didelės. Mokesčiai tad 
aukšti; ūkininkai spaudžia
mi mokesčiais, darbininkai 
be darbo; žodžiu, nepavydė
tina lenkų padėtis. Eina pa
sitarimai su Amerikos ban
kininkais sureguliuoti bonų 
pardavimą.

—o—

Dancigas nori nepriklau
somybės nuo lenkų ir Tautų 
Sąjungos. Nacių vadas Dan
cige paskelbė raštą, pulda
mas Tautų Sąjungos komisi- 
jonierių Sean Lester, kad šis 
nesąą reikalingas, ir kad ne
są jokių reikalų prižiūrėti 
tarp Dancigo ir Lenkijos. 
Dancigas yra laisvas mies
tas, nepriklausąs nei Vokie
tijai, nei Lenkijai, tik po glo
ba Tautų Sąjungos ir Lenki
jos priežiūra. Naciai nori 
Dancigą išlaisvinti; jie dar 
nenori jį sujungti su Vokie
tija, kas metų bėgy bus pa
daryta, bet nori visiškai bū
ti laisvi nuo Tautų Sąjungos 
ar Lenkijos kontrolės. Geras 
pavyzdys, ko reikia siekti 
lietuviams Klaipėdoje. Vals
tybė valstybėje yra obstruk
cija. Klaipėdos autonomija 
yra vokiečių naudai, ne lietu
vių. Klaipėda labiau bujotų 
ir augtų, jei Lietuva turėtų 
pilną kontrolę. Lietuviams 
Klaipėdoje tenka dirbti sun
kų darbą atitautinti kraštą 
ir paliuosuoti iš vokiškų na
gų. Vokiečiai vėl plūsta lie
tuvius, kadangi laimėtos 3 
vietos seimely. Jiems skau
du, kad teisingi savininkai 
užima jiems priklausomas 
vietas.

PREZ. ROOSEVELTAS 
VĖL NOMINUOTAS

PHILADELPHIA, Pa. — 
Demokratų partija vėl nomi
navo dabartinį Jungtinių 
Valstybių prezidentą Frank
lin D. Rooseveltą kandidatu 
prezidento vietai ir John 
N. Garner, . dabartinį vice
prezidentą, kandidatu vice
prezidento vietai.

Prezidentas Rooseveltas 
pasakė ugningą kalbą, pilną 
raminančių Amerikos visuo
menę pareiškimų ir nurody
mų, kuriuo keliu reikia eiti, 
kad pasiekti gerovės.

Demokratų partijos kon
vencija praėjo labai entuzia
stingai, bet jos . programoje 
nieko nauja.

GREEN IR LEWIS REMIA 
DEMOKRATUS

PHIL ADELPHI J A, Pa. — 
Amerikos darbo federacijos 
prezidentas William Green ir 
angliakasių organizacijos 
prezidentas J. L. Lewis pa
reiškė, kad jiedu esą paten
kinti demokratų partijos pro 
grama. Jiedu mano, kad dar
bininkai rems demokratų 
partiją ir jos kandidatus šio 
rudens rinkimų metu.

Kai kas tačiau mano, kad 
rinkimų metu darbininkai 
gali nusisukti ir nuo savo 
vadų, kurie jiems perša de
mokratų kandidatus ir bal
suoti už trečiosios partijos 
kandidatus — Lemke prezi
dento vietai ir O’Brien vice
prezidento.

BUS SUDARYTI KARIŲ 
KAPŲ PLANAI

KAUNAS. — Kad būtų 
galima lengvai patirti, kur 
yra palaidotas kuris nors 
mūsų karų dėl nepriklauso
mybės dalyvis, karių kapams 
tvarkyti komisija pasiryžo 
sudaryti visų žuvusiųjų są
rašus, pažymint kartu jų žu
vimo datą, žuvimo vietą ir 
palaidojimo vietą. Tuo pačiu 
laiku manoma sudaryti ir 
karių kapų planus, kurie bus 
prijungti prie tų sąrašų. Vi
sa ši medžiaga, įrišta į kie
tus viršelius, bus padėta ka
ro muziejuje arba kitoje vi
siems prieinamoje įstaigoje.

Japonija atsisako pasira
šyti Londono 1936 m. laivy
nų paktą.

METAI IV PENKTADIENIS, LIEPOS 3 D., 1936 M. Nr. 27 (123) Kaina 5c.

MAŽĖJA STUDENTŲ
SKAIČIUS

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad paskutiniuoju laiku pra
dedąs mažėti studentų skai
čius Lietuvos universitete ir 
jau sumažėjęs 400 — 500. 
Mažėjimo priežastis aiškina
ma pasunkėjusia ekonomine 
būkle, ūkininkai nepajėgią 
aprūpinti savo vaikų studi
juojančių universitete, o ant
ra — ir baigus universitetą 
esą sunku gauti darbą. Todėl 
paskutiniuoju metu daug 
jaunuomenės metasi į prak
tiškesnes mokyklas — peda
goginį institutą ir kt.

SELASSIE PASIRYŽĘS 
NEPASIDUOTI

GENEVA. — Havad agen
tūros žiniomis, imperatorius 
Haile Selassie birželio 29 d. 
pareiškęs, kad jis yra pasi
ryžęs tuojau grįžti atgal į 
Ethiopiją ir organizuoti savo 
žmones kovai prieš Italiją, 
užkariavusią jo šalj, jei Tau
tų Sąjunga negalėsianti pa
daryti sėkmingo žygio italų 
ethiopų būklės atžvilgiu.

Girdi, jeigu tik Selassie 
nesusilauksiąs jokios greitos 
medžiaginės naudos iš T. Są
jungos susirinkimų, tai tuo
jau su savo ministeriais vyk
siąs į Ethiopiją. Jie vyksią į 
Gore sritį, kur, bendrai su 
laikina Ethiopijos valdžia, 
organizuosią pasipriešinimą 
itališkiems įsibriovėliams. 
Tą sritį jie pasieksią ke
liaudami per Egiptą ir Suda
ną.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

TAWAS CITY, Mich. — 
Robert Kenyon, 10 m. amž. 
vaikas iš Detroito, kuris 
prieš kelias dienas išėjo į ga
nyklą parvaryti karves, ir 
pražuvo, beveik po savaitės 
ieškojimo surastas nužudy
tas šalia Au Grės upės. Jo 
ausys ir liežuvis nupjauti, 
beveik visai nupjautą galva, 
žmogžudžio pėdsakų neran
da.

BAISUS SPROGIMAS PIE
TINIAME PAJŪRYJE

E. BRAINTREE, Mass. — 
Birželio 29 d., 1 vai. ryte, 
Cities Service Refining kom

panijos įstaigoje įvyko spro
gimas, o paskiau kilo gais
ras. Sprogo aliejaus kubilai. 
Sprogimas buvo girdimas 15 
mylių apylinkėje. Septyni 
darbininkai dirbę toje įstai
goje apdegė. Gaisras padarė 
nuostolių 50 tūkstančių do
lerių sumai.

UŽPUOLĖ UNIJOS ORGA
NIZATORIUS IR IŠVARĖ

GADSEN, Ala. — Apie 300 
žmonių puolė United Rubber 
Workers unijos raštinę, su
mušė ten rastus unijos na
rius ir paliepė jiems apleisti 
miestą.

Šie paklausė jų reikalavi
mo ir, policijos lydimi, išvy
ko į Birmingham.

Jie puolė unijos organiza
torius todėl, kad unija pra
dėjo organizuot vietos Good
year Tire & Rubber Co. dirb
tuvės darbininkus.

Kinų centro valdžios lakū
nai mėtė bombas iš lėktuvų į 
Kantono karius.

LABAI PALANKUS ORAS 
JAVAMS

MARIJAMPOLĖ. — Aps
krityje ūkininkai džiaugiasi, 
kad šiais metais labai palan
kus oras javams, sodams ir 
pievoms. Žiemkenčiai ir va
sarojus labai gražiai auga ir 
visur gražiai atrodo. Taip 
pat pievose žolė didelė ir šie
napjūtė bus neabejotinai der 
linga. Soduose įvairių vai
sių taip pat numatoma už
augs daug, ypač bus daug 
vyšnių.

ZIONCHEKAS PABĖGO IŠ 
SANATORIJOS

TOWSON, Md. — Birželio 
28 d. naktį Maryland© vals
tybės policijai įsakyta steng
tis surasti pabėgusį iš She
pard and Enoch Pratt sana
torijos kongresmeną Marion 
A. Zioncheką. Jis perlipęs 8 
pėdų sieną, sėdęs į kažin 
kieno vairuojamą automibilį 
ir nuvažiavęs.

Vėliausiomis žiniomis, kom 
gresmanas Zionchekas, pabė
gęs iš sanatorijos, atvyko į 
Washingtoną — į savo rašti
nę, kur sutvarkęs kai ku
riuos reikalus. Būnant jam 
Wasbingtone, susitarta, kad 
jis grįšiąs atgal į savo na
mus — į Seattle, Wash, ir 
dėlto paleistas įjaisvę. Jei 
nebūtų su tuo pasiūlymu su
tikęs, tai ir vėl būtų buvęs 
areštuotas.

Kai kas psėlioja, kad kon- 
gresmanas Zionchekas šį ru
denį vėl kandidatuosiąs kon- 
gresmano vietai.

PLIENO PRAMONINKAI 
PRIEŠINGI DARBININKŲ 

ORGANIZAVIMUI

Amerikos geležies ir plieno 
instituto viršininkai paskel
bė, kad jie laukia streikų ir 
riaušių bangos, ir pasiryžę 
kovoti prieš steigimą plieno 
pramonės darbininkų sąjun
gos. Tačiau geležies, plieno 
ir sekardos sąjungos vadai, 
su John L. Lewis priešakyje, 
yra numatę įtraukti į orga
nizuotų darbininkų eiles 500 
tūkstančių ligi šiol organi
zacijai nepriklausančių plie
no darbininkų.

AŠTRIAI BAUS DEZERTY
RŲ SLĖPĖJUS

KAUNAS. — Pagal išleis
tus naujus kareiviavimo įsta 
tymus, bus aštriai baudžiami 
ne tik visi nusikaltę karei
viavimo įstatymui, bet taip
jau ir tie, kurie dezertyrus 
(pabėgusius iš kariuome
nės), ar vengiančius karei
viavimo slėps, ar teiks jiems 
bet kokią pagalbą. Tokie šle
pėjai galės būti baudžiami 
iki 10 tūkstančių litų, ar ilgu 
kalėjimu.

900 NAUJOKŲ JUNGTINIŲ 
VALST. KARIUOMENĖJE

Kongresui nutarus padi
dinti karių skaičių ligi 165 
tūkst., gen. Fox Conner, va
das pirmo korpo rajono pa
skelbė, kad Naujoje Anglijo
je ligi pabaigos metų įsakyta 
priimti 900 naujokų į regu- 
liarinę kariuomenę. Kiekvie
ną mėnesį bus priimta po 150 
naujokų. ,

Iš SLRKA Auksinio Jubiliejaus Seimo Sales

AKLIEJI KARIUOMENEI 
GAMINA 10.000 ŠEPEČIŲ

KAUNAS. — Aklųjų in
stituto auklėtiniai šepečiais 
aprūpina beveik visą mūsų 
kariuomenę. Kariuomenės 
šios rūšies užsakymus galėtų 
atlikti ir privačios įmonės. 
Tačiau kariuomenė mieliau 
naudojasi aklųjų patarnavi
mu. Pasirodo, kad jų paga
minti šepečiai yra žymiai 
patvaresni. Institutas iš tų 
užsakymų turi ir pajamų, 
kurios šiai neturtingai, bet 
reikšmingą darbą dirbančiai 
įstaigai yra labai reikalin
gos. Tuo tarpu aklieji gami
na kariuomenei arkliams va
lyti 10 tūkstančių šepečių.

ŽIOGŲ DEBESYS SKREN
DA PER NEBRASKA

VALSTYBĘ

OMAHA, Nebr. — Dideli 
žiogų debesiai terioja rytinę 
dalį Nebraska valstybės. Žio
gų debesys yra 100 mylių il
gio ir 100 mylių platumo ir 
vietomis yra taip tirštas, 
kad saulę aptemdo.

Sako, dar nežinoma, kur 
jie nusileis, nes vienu,pakili
mu jie gali nuskristi po 300 
mylių. Bet kur jie nusileis, 
ten nieko laukuose neliks.

RUOŠIASI PRIEŠ
POGROMUI „

BUCHARESTAS. — Per
eitą sekmadienį rumunų sos
tinė laukė demonstracijų 
prieš žydus, bet kol kas jos 
neįvyko. Saugumo organai 
pilnai yra pasiruošę sutikti 
bet kokius neramumus, ku
rie gali kilti tarp kraštuti
nių tautinių elementų ir jau
nųjų žydų organizacijų, pra
dėjusių ginkluotis tuo tikslu, 
kad kovoti kiekvieną pasikė
sinimą pulti žydus.

LIETUVOS RADIO TURI 
32.000 ABONENTŲ

KAUNAS. — Lietuvos ra
dio abonentų skaičius spar
čiai auga. Dar nepilnai prieš 
du metus buvo 14 tūkstančių, 
pereitais metais priaugo ligi 
25 tūkst., o šiuo metu jau y- 
ra 32 tūkstančiai. Labai ple
čiasi radio abonentų skaičius 
miestuose ir visur kitur, kur 
tik prieinamos sąlygos nau
dotis elektros energija. Kai
me dar vis vyrauja detekto
riniai aparatai, nes lempiniai 
(batarėjiniai) kaimui bran
giai kainoj a, greitai išsenka 
akumuliatoriai, kurių nevi- 
sur patogus atnaujinimas 
(prikrovimas) ir brangiai 
kainoj a batarėjos. Brangoki 
ir patys radio aparatai.

RUSŲ AUKSO GAMYBA 
PADIDĖJO 25%

MASKVA. — Sov. Rusijoj 
auko gamyba pirmuoju šių 
metų pusmečiu, palyginti su 
pereitų metų, padidėjo 25%. 
Sov. Rusija sako, kad ji per
eitais metais aukso gamybos 
autžvilgiu užėmė antrą vie
tą, nugalėdama Jungtines 
Amerikos Valstybes. Dabar
tinė rusų programa reika
laujanti visais būdais steng
tis užimti pirmą vietą, ligi 
šiol laikomą pietų Afrikos.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2198

SLRK. Amerikoj Auksinis 
— 50 metų — seimas prasi
dėjo susipažinimo baliumi 
Morrison viešbutyj birž. 28 
d. Buvo keletas kalbų. Pro
gramoje dalyvavo Chicagos 
Vyčių choras, ved. p. Rakau
sko. Šokiai buvo sėkmingi, 
delegatų ir gausiai atsilan
kiusių svečių ūpas pakilęs.

Pirmoji seimo diena — 
birž. 29 d. — prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis Dievo 
Apveizdos parapijos bažny
čioj, kuriose dalyvavo ir J. 
E. vysk. W. D. O’Brien, D. D. 
Trumpame sveikinime savo 
ir Chicagos J. E. kardinolo 
Mundelein vardu pareiškė 
džiaugsmo, kad lietuviai, 
prisilaikydami savo gražių 
papročių ir puikios kalbos, 
dirba gražų ir naudingą dar
bą Dievui ir Tėvynei, šv. Mi
šias laikė Susiv. Dvasios va
das kun. J. Kasakaitis iš 
Pittston, Pa. Pamokslą sakė 
kun. N. Urbonavičius iš Chi
cago, Ill. Po pamaldų įvyko 
pietūs tos pat parap. salėj. 
Delegatus sveikino klebonas 
kun. Ignas Albavičius ir 
Centro Dvasios vad. kun. J. 
Kasakaitis.

Po to delegatai vyko į Mo
rrison viešbutį, kame prasi
dėjo sesijos.

Seimą atidarė Chicagos 
apskr. ir seimo rengimo ko
misijos pirm. J. A. Mickeliū- 

(nas. Po to kaibcį Susiv. pirm, 
„Draugo” red. L. šimutis. 
Sudaryta komisijos:

Mandatų — V. Griežtorai- 
tis iš Pittston, Pa., Pr. Či- 
žauskas iš Chicago, Ill., J. B. 
Tamkevičius iš Pittsburgh, 
iPa.

Žeklelių priseg.: — Pr. 
Bulotienė iš Forest City, Pa., 
St. Matuzaitė iš Swoyerville, 
Pa., EI. Pauliukonytė iš 
Steubenville, Ohio, Kaunie
ty tė iš Hartford, Conn., M. 
Mickevičiūtė iš Forest City, 
Pa.

Pasirodo, seimo pirmoj se
sijoj dalyvauja 108 atstovai.

Į prezidiumą išrenkama 
slaptu balsavimu: muz. A. 
Aleksis pirm.; J. Venslaus- 
kas vicepirm.; M. Zujus sek- 
retor.; Pr. Katilius 2-ju sekr.

Skundų ir prašymų komi
sija — J. Piereckis, adv. Gri- 
šius, P. Sabaliauskas.

Įnešimų komisija — dr. A. 
Rakauskas, P. Muliolis, S. 
Peleckis, V. Šukienė, Srap- 
šienė.

Spaudos ir Rezoliucijų ko
misija — kan. F. Kemėšis, 
K. P. Vilniškis, Kazlauskas, 
Katkauskas, J. Venslovas.

Tvarkdariai: K. Rubinas, 
J. Jonavičius.

Po trumpos pertraukos — 
sveikinimai telegramomis ir 
žodžiu. Vakare vainiko uždė
jimas ant Dariaus-Girėno 
paminklo Marquett parke.

Vėliau paduosime kitų se
sijų eigą.

2000 KIAULIŲ VOKIEČIAI 
SUPIRKO PAS KLAIPĖ
DOS VOKIETININKUS

KLAIPĖDA. — Teko pa
tirti, kad vokiečiai Klaipėdos 
krašte iš vokietininkų - ūki
ninkų supirko apie 2000 kiau 
lių, kurias išvežė į Rytprū
sius. šis faktas įvairiai ko
mentuojamas.
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LIETUVIŲ DIENA —MŪSŲ ŠVENTĖ

Lietuviai nuo seno pasižymi vaišįngumu. Ir senovėje, 
kada lietuviai baigdavo darbą ar grįždavo iš karo, susiėję 
drauge vaišindavosi midum, pasakodavosi nuotykius; se
nesnieji jauniesiems perduodavo savo pergyventus ir bočių 
jiems pasakotus karus, medžiokles, atsitikimus. Dainiai 
arba kanklininkai, eidami iš kaimo į kaimą, dainavo dai
nas apie lietuvio narsumą, mergelių nekaltumą. Taip tai 
senovės Lietuva buvo lyg viena didelė šeima, vienodai jau
čianti, vienodai galvojanti ir savo reikalus vienodai su
prantanti.

Vėliau, kada Lietuvą pavergė svetimieji, jie visu atsida
vimu naikino viską, kas buvo lietuviška, kas pavergto lie- 

• tuvio dvasią gaivino ir kėlė jo patriotizmą. Tokioj aplin
kumoj lietuvis gyveno šimtmečius; nors daug išdilo to lie
tuviškumo gražių požymių, vienok giliai lietuvio sieloj vis 
ruseno lietuviškumo ugnelė, kuri jį lydėjo vergijos kančių 
kėliu ir šildė jį suraminimu nusiminimo valandoje. Liau
dies siela buvo atviresnė, buvo tinkamesnė lietuviškos dai
nos, lietuvių kalbos ir papročių pastogė. Paprastų kaimie
čio, sūnūs, gimę iš vergijos naštą nešančios motinos, prausti 
baudžiavą einančios motinos ašaromis, karštai pamilo tą 
viską, kas buvo pavergėjų draudžiama, niekinama. Taip 
atsirado mūsų tautos pirmieji žadintojai, kurių būriai au
go, nors daugelis jų žuvo nuo rusų ar dvarponių rankų. Pa
galiau, lietuvis laimėjo ir nusikratė vergijos.

Šiandien mūsų tauta, kad ir ne visa, džiaugiasi laisve, 
Šiandien, vienok, mes jau gyvename ir kitokius laikus. 
Šiandien mes turime daug senų, dar neišspręstų klausimų, 
o čia gyvenimas mums stato naujus, komplikuotus reikala
vimus, kurių tinkamas išsprendimas žada mums laisvą gy
venimą, o kad ir menkas neapsižiūrėjimas gali mus užliū
liuoti ir paskui palaidoti amžinai. Taigi šiandien itin yra 
svti.r'bu, kad mes gerai vieni kitus pažintume, vien kitą su
prastume ir organizuotai storume į dąrbą. . •

Meš, išeiviai lietuviai, turime daugiau mus liečiančių 
reikalų, kurie reikalauja organizuoto sprendimo ir vienin
go darbo pajėgų sukaupimo. Tokiems tikslams yra šaukia
mi seimai, pasitarimai. Tačiau ten kalba tik tam tikra vi
suomenė — atstovai. Panašiam tikslui organizuojamos ir 
rengiamos Lietuvių Dienos. Tiesa, iš paviršiaus jos atro
do labiau bizniško pobūdžio. Bet jose yra ir daug idealis
tinių pradų, vedančių į artimesnį savųjų susipažinimą, su
sidraugavimą. Lietuvių Diena pratina mūsų jaunimą 
draugauti su saviškiais, duoda jiems progą parodyti savo 
jauną energiją ir gabumus, dalyvaujant programoj. Lietu
vių Dienos yra dalinai ir visuomeninio mūsų veikimo mo
kykla. Patiems Lietuvių Dienos rengėjams, šalia materia
linės spaudai paramos, mato milžinišką visuomeninę mora
linę naudą. Kas, tačiau, neįvertina šių dviejų svarbių tiks
lų, lai Lietuvių Dieną laiko vien socialine sueiga, kurioje 
yra‘puikiausia proga susieiti su tūkstančiais lietuvių, pasi
dalinti su jais įspūdžiais ir smagiai praleisti laiką, žodžiu, 
liepos 4 d. Septintoji New Yorko Lietuvių Diena, kuri įvykr 
sta Klasčiaus parke, Maspethe, lai būna mūsų visų švente, 
į kurią mes suplauksime iš visų didmiesčio ir jo apylinkių 
kampų ir lietuvišku vaišingumu vieni kitus priimsime. 
Taigi iki pasimatymo Lietuvių Dienoj — liepos 4 d., Klaš- 
čiaus parke. .<

---------------------------—- fjy.o ,|i >***""

MOKSLEIVIAI PIRMIAU IR DABAR

Moksleiviai mūsų tautiniame gyvenime praeity vaidino 
svarbią rolę. Kiek galime prisiminti nuo Valančiaus, Jau
niaus, Maironio, Barono, Basanavičiaus ir kitų laikotarpio 
mokiniai, studentai, klierikai buvo atgimimo pranokėjai. 
Studentija visada gyva, jautri. Ji daugiau už kitus jaučia, 
gyvena, dirba idealui. Juk iš jos kilo ir dar kįla politikai, 
socialistai, anarchistai, ateistai, fašistai, komunistai ir kt. 
Tai pramuštgalviai jaunuoliai, gyveną ateičiai.
, Nedidelis būrys, bet idealingas davė mums Basanavičių, 
Tumą, Kudirką, Smetoną, Bulotą, Dambrauską, Miluką ir 
visą eilę kitų, kurie tautos rytą sutiko prisirengę. Jie bu
vo organizuoti. Karo metu, nepriklausomybės kovos me
tais moksleiviai pirmi stojo kovos eilėsna už laisvę. Ir taip 
ligi šių dienų moksleivija yra jautriausia valstybės bei vi
suomenės reikalams, Moksleivių nenuraminsi ir nesulai
kysi nuo politikos, nuo veikimo. Jis gyvena, alsuoja tau
to? oru. Sveika ir sąmoninga moksleivija yra mūsų viltis.

Amerikos moksleivija nemažiau išeivijai pasitarnavo. 
Dabartiniai profesijonalai savo studijų dienose buvo idea- 
lingi. Jie ruošėsi saviems tarnauti. Negausinga ji buvo. 
Imkime tik Valparaiso alumnus lietuvius, išsisklaidžiusius 
kolonijose, tiesa, ne visi ištesėjo pasiryžimuose, bet daugu
ma žinomi išeivijai. Jie buvo organizuoti, sąmoningi. Ma
žas skaičius kitų mokyklų, senesnių paakstinti, remiami, 
išėjo į žmones, vadus, ir visgi didesnis nuošimtis naudingai

Visuotinis Draugijos Užie- 
nio Lietuviams Remti sky
rių atstovų suvažiavimas 
1936 m. birželio mėn. 7 d. lai
kinojoje Lietuvos sostinėje 
Kaune kviečia viso pasaulio 
lietuvius budėti dėl lietuvių 
tautos ir valstybės išlaikymo 
Europos žemyne, dėl lietuvių 
tautos teisių ir garbingos 
vietos kultūringųjų tautų 
šeimynoje. Lietuvių tauta y- 
ra viena seniausių tautų, 
kurias istorija atmena, dėl to 
būti lietuviu yra didelė gar
bė. Lietuvių tauta tiek amžių 
kovojo dėl savo gyvybės, dėl 
savo teisių, dėlto, nepriklau
somą gyvenimą atgavusi, ne
turi prarasti savo laisvės, 
bet atvaduoti dar tai, kas 
Lietuvai yra atimta.

Viso pasaulio lietuviai sa
vo tautos šviesios ateities 
vardan kviečiami laikytis sa
vo gražiosios lietuviškos kal
bos, lietuviškos dainos ir 
giesmės, lietuviškų papročių, 
lietuviško spausdinto žodžio, 
lietuviškų draugijų, lietuviš
kos mokyklos, o savo vaikus 
auklėti atsparios lietuviškos 
dvasios.

Visų pasaulėžiūrų ir nusi
statymų lietuviai, visame 
pasaulyje išsisklaidę turi ko
voti su savo tautiečių nutau- 
timu ir šiais neramiais lai
kais ypač laikytis savos lie
tuviškos draugės ir vienybės 
visą bendrą tėvynės Lietuvos 
labui ir lietuvių tautos vai
kų ir dukterų laimei.

Visuotinis DULR suvažia
vimas siunčia nuoširdžiausių 
sveikinimų lietuviams išei
viams Šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, Afrikoje, Azijoje, to
limoje Australijoje ir gyve
nantiems Europos kraštuo
se. Kiekvienam tautiečiui 
DULR linki asmens laimės ir 
kultūrinės pažangos.

Suvažiavimo prezidiumas 
pasirašė: J. Skaizgiris, Va
nagaitis, Jankutė, B. Zales
kis ir Kimbrys.

užtraukta Amerikoje. Vi
daus skolų iždas ligi šiol be
veik neturėjo. Tik pereitais 
metais, kaip žinoma, buvo už 
traukta 18 milijonų litų vi
daus paskola.

Šių metų pradžioje Lietu
vos valstybės iždas turėjo 
82 milijonus litų užsienio ir 
19 milijonų litų vidaus pa
skolų. Tai, iš viso valstybės 
iždas turėjo 101 milijoną litų 
skolų. Beveik visos Lietuvos 
iždo skolos užsieniams yra il
gametės ir jų greitu laiku 
nereikia išpirkti. Tik 767 
tūkstančių litų skola yra 
trumpalaikė ir turės būti ap
mokėta šiais metais. Štai, 
kiek ir kurioms valstybėms 
Lietuva buvo skolinga šių 
metų pradžioje:

litais
J. A. Valstybėms 45.922.200
Austrijai 330.900
Belgijai 1.272.100
Čekoslovakijai 436.200
Danijai 2.457.600
Anglijai 2.803.800
Prancūzijai 2.327.600
Švedijai 26.613.800

Tsb.

KODĖL LENKAI PERSE
KIOJA VILNIAUS KRAŠTO 

LIETUVIUS

LIETUVOS SKOLOS
UŽSIENIAMS

Lietuvos valstybės iždo 
skolos yra užsieninės ir vi
daus. Pirmoji užsienio skola 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo reikalams buvo

Didžiajam karui pasibai
gus, ir Lietuvai atgavus sa
vo nepriklausomybę, iš Lie
tuvos į Lenkiją pabėgo 8.000 
jaunų, lenkiškai nusistačiu
sių bajorų, kurie tuojau sto
jo į lenkų legijonus. Nema
žas skaičius pabėgo ir vyres
niųjų inteligentų, kurie ne
mokėjo ar nenorėjo prisitai
kinti prie nepriklausomos 
Lietuvos naujai kuriamos 
tvarkos. Jie rado sau prie
globstį įvairiose lenkų įstai
gose gilioje .Lenkijoje. Vė
liau, kai lenkai užėmė Vil
niaus kraštą, daug iš Lietu
vos pabėgusių bajorų buvo 
apgyvendinti šiame krašte, 
arba gavo tarnybas šio kraš
to lenkų įstaigose. Dar vėliau 
prie visų šių pabėgėlių prisi
dėjo lenkų dvarininkai, ku
rie Lietuvoje ruošė sukili
mus, lenkiškai kalbantieji 
miesčionys, kurie buvo su
gauti, kaip lenkų šnipai ir t.t. 
Tuo būdu dabar Vilniaus 
krašte yra susirinkę įvai
raus plauko politiniai ir kri
minaliniai pabėgėliai, ku
riems dabar vadovauja taip

„Jei pirmutinis keliautojo 
žvilgsnis į naują kraštą yra 
sprendžiamasis, tai Afrika 
— šypsenos bei juoko šalis,” 
sako Hans Schomburgk.

Keleivi! Ar rytą ar vakarą, 
ar dieną ar naktį, kada tik 
atsidursi Afrikoje, visuomet 
tave pasveikins šypsena. Šyp 
sosi saulė mėlyname plieni
niame danguje, šelmiškai 
šypsosi mėnulis. šypsosi, 
mirkčioja sidabrinės žvaigž
dės.

Ir žmonės šypsosi! Kiek
vienas! Visi! Rodos, visi juo
kui tik gimę. Visur juodai 
blizgąs veidas. Baltai blik
čioja dantys. Raudonai •žė
rinčios plačios šypsančios lū
pos.

Plauki laivu į krantą — 
juokas suskambės priešais 
tave. Šypsą veidai seka ir ly
di tavo žvilgsnius...

Vos spėji atvykęs užsimo
kėti muitą, štai tik puola, 
tik griūva amžinai besijuo- 
kią spalvuotieji veidai į tave. 
Griebia tavo bagažą. Kai kur 
kyla muštynės. Iš juodo besi
pešančio kamuolio kartais 
pasigirsta skardus juokas. 
Ir kiti juodukai žiūri į tokias 
scenas. Išdidžiai pasirodo 
juodasis policininkas, žvilgt 
į tokią įdomią sceną — ir jo 
veidas besijuokiąs. Keletu 
smarkių smūgių jis išskirsto 
bekovojančiuš ' peštukus. 
Nors ir jis, tai darydamas, 
keikiasi ir juokiasi. — Kas 
nučiupo bagažą, tas laimėto
jas. Juokdamasis ir dainuo
damas žengia jis į priekį. 
Bet ir be pareigų likę, t. y. 
negavę nešti, taip pat juok
damies skirstosi kas sau.

Taip Afrika sutinka kiek
vieną naują keleivį, įžengusį 
į jos žemę. Bet ir žemyno 
viduje keleivį pasveikina

mums dirba, mažesnis „amerikonizmo” bangose žuvę. Stu
dentavimo dienose jei gavo tautiškumo, tai ir pasiliko tau
tiečiais, jei ne, tai ir profesijonalais likosi svetimi.

Juo labiau dabar moksleiviai Amerikoje mažiau gauna 
lietuviškumo, kaip pirmiau. Juo mažiau galime tikėtis nau
dos mūsų išeivijai.

Išeiviją galime lyginti su mūsų tauta praeitam šimtmety, 
kai ji buvo lenkinama, spaudžiama. Išeivija dabar ištauti- 
nama, ji nespaudžiama, bet nejučiomis sklaidoma. Merdi 
spauda, silpninamos įstaigos. Kas jei ne moksleivija vėl 
ją turi gelbėti.

Idealingas jaunimas, siekiąs mokslo, mylįs kalbas, savą 
kultūrą, organizuotas, turi vėl atgimimo darbą dirbti. Čia 
nepalyginamai sunkesnis veikimas nei pirmtakūnų, mažiau 
viliojąs, bet tiek pat idealingas, šventas. Pirmtakūnų dar
bą rėmė, kartu dirbo senesnieji. Šių vėl laukia paramos, 
paskatinimo senųjų. Iš jų kils vadai, visuomeninkai, tau
tos vyrai.

Šios kelios išblaškytos mintys duos suprasti skaitytojui, 
kaip svarbus reikalas mokslinti susipratusią jaunuomenę ir 
ją organizuoti.

Gaila, kad vos keletą moksleivių grupių turime suorga
nizuotų. Tik jas paremkime. Moksleivija apleista. Apleis
ta gyviausia tautos gysla. Susirūpinkime.

Šiomis dienomis Marianapoly suvažiuos dar jaunutė A. 
L. K. Studentų ir Profesijonalų Sąjunga. ALK S. ir P. Są
junga pennažai mūsų įvertinta, mažai remiama. Laikas 
katalikams daugiau dėmesio atkreipti. Negyvenkime tik 
šiai dienai, bet ateičiai. Į ateitį žiūrėkime per moksleiviją.

Sveikiname ALK. Studentų ir Profesijonalų seimą. J.

vadinamas „Kauno žemval
džių komitetas?’ Tame komi
tete dirba buvę Lietuvos dva 
rininkai ir Kauno namų sa
vininkai. šis komitetas daž
nai pasinaudoja Vilniaus ra
dio malonėmis ir plūsta Lie
tuvą. Be to, dalis pabėgėlių 
dar ir dabar palaiko santy
kius su nepriklausomoje Lie
tuvoje pasilikusiais savo gi
minėmis.

„Kauno žemvaldžių komi
tetas”' pereitų metų Kūčių 
dieną Vilniuje surengė ben
drą vakarienę, kurioje daly
vavo keli žymūs Vilniaus 
krašto lenkų valdžios atsto
vai. Vakarienės metu buvo 
aptarti ir gauti iš Lietuvos 
lenkų dvarininkų nusiskun
dimai dėl tariamo jų perse
kiojimo nepriklausomoje Lie 
tuvoje. Po karštų kalbų buvo 
priimti nutarimai, kuriuose 
vakarienės dalyviai reika
lauja pradėti persekioti Vil
niaus krašte gyvenančius 
lietuvius. Šitie nutarimai va
karienės dalyvių buvo įteikti 
Vilniaus vaivadai. Kartu bu
vo pridėtas ir prašymas, kad 
jie neatidėliojant būtų pra
dėti vykdyti.

Prieš lietuviškam judėji
mui labiau paskleisti buvo 
nutarta surengti du viešus 
mitingus. Vieną jų — Vil
niaus miesto salėje, o kitą — 
Lukiškių aikštėje su eisena. 
Krašto gyventojai buvo ragi
nami pasekti Vilniaus pa-

linksmas juokas. Juokas Af
rikoje yra daugiau ne kaip 
kur kitur džiaugsmo bei drau 
giškumo ženklas.

Pavyzdžiui, šalies gilumon 
atvyksta kokia ekspedicija, 
ar į kaimą atžygiuoja ilgas 
karavanas. Bežiūrint susi
renka vyrai, moterys, vaikai. 
Visi bėga pasitikti svečių, 
kuriuos palydi per visą kai
mą su dainomis ir juokais. 
Kiekvienas prityręs Afrikos 
keliautojas gerai žino, kad 
ten, kur jį taip linksmai su
tinka, jam bus nepavojinga 
ir saugu. Ir atvirkščiai: ten, 
kur vyrai tylėdami sėdi prie 
savo lūšnelių, kur nematy 
jokios moters, jokio vaiko, 
ten — saugokis pavojaus!

Beje, daug pareina nuo to, 
ar ekspedicijos vadovas su
pranta Afrikos sielą. Kam 
pasiseka gudriais sąmojai 
prajukinti juodukus, tas lai
mingas.

Tiesa, ginklai ir kareiviai 
— gana maloni apsauga ke
lionės metu. Tačiau Kur kas 
svarbiau savo laiku nuošir
dus juokas. Esti visokių nuo
tykių. Dažnai pasitaiko, kad 
ekspedicija, besiskverbdama 
į neištirtos srities vidurį, su
sitinka su žmonėmis, neken
čiančiais europiečių. Kai ka
da prieinama prie to, kac 
keleivio gyvybė kabo, kaip 
ant plauko. Bet ir tokiais at
sitikimais vienas, kitas ma
lonesnis žodelis pačiam spren 
džiamajam akimirksny viską 
išgelbsti.

Tokių momentų pasitaiko 
ne tik su nedraugingais juo
dukais, bet ir su madomais 
nešikais. Labai dažnai nuo 
pastarųjų pareina kelionės 
pasisekimas, štai kaip yra: 
gali drąsiai miegoti savo pa
lapinėje, kai prie ugniakuro 
skamba nešikų dainos ir juo
kai. Bet bėda tada, kai juo
dukai nutilsta ir nutilę ima 
mąstyti...

Dabar vėl leiskim pakalbė
ti pačiam Afrikos keliauto
jui Hansui Schomburgkui. 
„Pirmą kelionę, pasakoja jis, 
aš padariau dar 1904 metais. 
Mano tikslas buvo ištirti 
Kambopo upės versmės tarp 
Kongo ir Zambezi baseinų. 
Tai buvo gana sunki ir žiau
ri ekspedicija. Keliauti teko 
pačiu lietinguoju metu. Kai
mai buvo tušti, nešikai ne
gaudavo įmanomos sau pa
stogės. Jų skaičius kasdien 
mažėdavo, nes jie po kelis 
pabėgdavo nuo mūsų.

Artinosi Kalėdos. Atėjo 
sprendžiamoji valanda. Neši
kai buvo paniurę ir nenoriai 
susirinko prie mūsų palapi
nių. Likusieji jau nebenorė
jo toliau su mumis keliauti. 
Bet apygardos viršininkas, 
senas ir prityręs afrikietis, 
leido jiems ramiai • šneku
čiuotis. Jis pats ėmė gyvai 
aplinkui dairytis. Aš mačiau, 
pasakoja Hans Schomburgk, 
kaip jo nervai dirbo įtemptą 
darbą? Aš gerai žinojau, kas 
būtų jam buvę, jei mūsų eks
pedicija būtų žuvusi. Paga
liau jo žvilgsnis įsmigo į vie
ną nešiką, kuris ramiai sėdė
jo vienut vienas ir nepaliau
damas kasėsi nugarą... (Ne
grai kasosi taip atsidėję, ta
rytum jie dirbtų rimčiausią 
darbą). Na, ir šį nerūpestin-

vyzdžiu. Ir iš tikrųjų, pana
šius susirinkimus dar buvo 
bandoma surengti Švenčio
nyse ir net visai mažuose 
miesteliuose. Jų smurtiškus 
reikalavimus lenkų spauda 
su džiaugsmu aprašinėdavo.

Tsb.

kas dai

* užėjus karštesnių]

^.^tFĮgel 
rinkėjui, eMam 

panašiai. Nuke 
smarkiai sutinusi .

. -koja ir jam reikėsi

jo žodį, kuris visų galvas at 
suko į ramiai sėdintį juodu, 
ką. Netrukus visų išverstos 
lūpos plačiai nusišypsojo, ta- 
rytum sakydamos, kad greit 
suskambės garsusis juokas, 
Situacija pagerėjo. Taigi juo 
kas juos vėl paakino, ir mes 
visi, nepaisydami įvairį 
sunkumų, pasiekėm Kan. 
bompo upės versmes.

Europiečių sąmojaus pras-
mes, pasak keliautojų, juo. . 
dūkai visai nesupranta. 
Jiems daug labiau patinką į 
drastiški, gyvi pasakojimai 
Beje, čia tiktų juodukams po- 
sakis: „Džiaugsmas dėl kito 
nepasisekimo yra tikrasis 
džiaugsmas.” Kai keliaujant 
per pelkynus kuris nors ne- 
tenka lygsvaros, tai greit su- I 
ūžia milžiniškas juokas. Tie
sa, draugai jam padeda atsi- 
stoti, bet užuojautos veltui 
jis iš jų lauktų. Jam belieka 
žiūrėti į kvatojančius drau. 
gus, kurie, 
džiaugsmo, 
pilvus.

Vis dėlto 
maloniausia pasijuokti iš bal 
taveidžio. Tiesa, akyse jis ne
drįsta juoktis. Jis gana su
pranta, kad nesaugu taip da
ryti. Taip pat jis gerai žino, 
kad su europiečiu tokiu atve
ju maža juokų. Bet vakarą, 
prie ugniakuro, kur pasako
jami įvairūs tos dienos atsi- 
tikimai, kai visi žino, kad eu
ropietis yra toli, pažinsi juo- 
dūko sąmojų, štai pasirodo 
gabus juokdarys, kuris me- 
niškai atvaizduoja europie- 
čio „nelaimes.” Bežiūrint su
skamba džiugesys, riksmas, 
juokas, žvygavimas... Jei ka
ravano vadovas iš tikrųjų 
myli šituos. juodukus, Afri
kos vaikus, jei. jis juos su
pranta, tai jis būtinai pasi
rodo jiems, kad jie dar la
biau pasijuoktų. Tada ir jis 
pats su jais juokiasi. Tokiu 
juoku europietis tikrai už
kariauja juodukų širdis.

„Monrovijoje, Liberijos 
sostinėje, pasakoja H. Sch., 
kartą aš mačiau vieną filmą. 
Tai buvo* linksma ameriko
niška komedija. Juodukai vi
są laiką žiūrėjo į vaidinimą 
;aip sau, neįdomiai. Bet, kai 
vaidinime įsimylėjęs pabu
čiavo mylimąją, salėje kilo 
triukšmingas juokas. — žiū
rėkit, žiūrėkit,- europiečiai 
kandžiojasi! — šaukė jie. 
Bučiavimasis Afrikoje neži
nomas! Po šito atsitikimo 
dnoteatre jie ilgai buvo 
inksmai nusiteikę. Nors jie 
nesuprato’filmos, bet jų įsi
siūbavęs juokas dėl to nepa
prasto žmonių reiškinio dar 
ilgai skambėjo juodukų lūš
nelėse.” „Misijos.”

gydytoją,' tačiav 
jjurias priemones ii 
jas pavartojus tuo 
į galima žymiai

staugdami iš 
laiko susiėmę

juodukui esama

Sultonas katalikas
Ihaugiro valdovas sulto

nas Rubida šventė savo vieš
patavimo 25 metų jubiliejų 
Visas miestas buvo nepapra- 
štai iškilmingai išsipuošęs. 
Jubilijato noru iškilmės pra
sidėjo šv. Mišiomis, padėka 
Dievui. Sultonas, būdamas 
uolus katalikas, labai rūpes
tingai remia katalikų misi
jas. Ypatingu gerumu globo
ja misijonierių kunigų semi
nariją.

LIMA, Ohio. — Ištisus 3
gą žmogelį, šį juoduką, apy
gardos viršininkas pasirinko 
visiems prajukdyti. Ir tuo 
akimirksniu, kad tolimesnės 
kelionės pasisekimas parėjo 
vien nuo mūsų paniurėlių, 
pasakoja H. Schomburgk, 
apygardos viršininkas atspė-

metus Lima miesto gyvento
jai galvojo, kur galėjo dingti 
5 šoviniai, stovėję šalia se
nos armotos, teismo rūmų 
priešakyje. Kažin kam parū
po pažiūrėti į armotos vamz
dį. Pažiūrėjo ir rado „pražu
vusius” šovinius.
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KAS DARYTI GYVATEI ĮGĖLUE 
I gymu o'ijsS oiho ...... .
‘ Užėjus karštesniam laikui, įkaitinta geležimi; pataria- 
.jtdūka 'girdėti^^kaityti laik- ma įgėlimo vietą, švariu pei- 
-MiuOBė^kŪ'dGta vienur tai liu įpjauti — paplatinti (ne- 
kitur’ gyvatė įgėlusi uogų perdaugiausiai, kad neužga- 
rinkėjui, einančiam mišku ir ’ 
panašiai. Nukentėjusiam < 
smarkiai sutinusi ranka ar 

. -koja ir jam reikėsią ilgesnį
-laiką gidėti1 ligoninėje. Nors

'atėš J įgėlimo visuo- 
Htma - kuo greičiau-

šiai kreiptis pas artimiausią 
gydytoją, tačiau, žinant kai 
kurias priemones ir tinkamai 
jas pavartojus tuoj po įgėli
mo, galima žymiai sumažinti 
nuodų veikimą ir išvengti di- 

•'dėsnių1 susirgimų. Tad kas 
darytina ?‘ f1111'3'-1 
(giitoA i’hj.

.. Pirmiausia reikia stengtis 
pasisaugoti pačių gyvačių: 
reikia būti atydžiam pelkė
tose, samanotose pievose, ku 
rios apaugusios smulkiais 
krūmais; ypatingai reikia 

(s augo t is, saulėtoje, šiltoje 
, dienoje, kuomet gyvatės iš
lenda iš savo guolių — urvų. 
Paprastai gyvatė įspėja — 
gąsdina šnypšdama, o kanda 
daugiausia tik tuomet, kada 
,ją užmina arba prie jos arti
na rankas arba kojas. Reikia 
mokėti atskirti gyvatę nuo 
nepavojingų žalčių. Gyvatė 
skiriasi nuo žalčių ir kitų 

, šliužų, kurie žmogui yra vi
sai nepavojingi. Gyvatė ski- 

rjiąsi nuo žalčio savo išmar- 
jigįnta, ; plokščia, trikampe 
Pgalva, kuri aiškiai atskirta 
,> plonesnių kaklu nuo palygi

namai storo kūno. Gyvatės 
spalva mainosi, ji gali būti 
gelsva (šviesi, brūna) iki 
tamsios (mašastinia i juoda, 
vario raudonumo); per nuga
rą tiesiasi mažiau ar dau
giau laužyta — (zigzagu 
dryžė. '

Gyvatės įgėlimas yra pa
vojingas žmonėms ir nami
niams gyvuliams. Jos nuo
dams patekus į kūną, tirštė
ja kraujas, kraujo induose 
atsiranda kraujo sukrekėji-

‘ rnų, Įgėlimo vieta ir aplink ją 
kūnas sutinsta ir paraudo
nuoja: stipresniuose užnuo- 
dijimo atsitikimuose pastebi
ma baimė, vėmimas, mėšlun
gis, paralyžiavimas. Įgėlus

■ 3 — 10% atvejuose gali būti 
mirtis, jei laiku nesuteikia
ma pagelba. Pagelba yra to
kia: reikia stengtis įgėlimo 
vietą paliuosuoti nuo nuodų, 
kas pasiekiama iščiulpiant 
žaizdą, arba ją prideginant 
degančia cigarete arba baltai,:i'« ■ '.r?

" 'i'-1 SPĄSTUOSE

-'..'iŠ. . .. . “ 7" v .Kelionėms misijonierius mem, apsviestumem vargšus 
dažnai pasiima šautuvą ir negrus. Be to, nereiktų veltui 
palydovą. Šautuvas jį gina leisti laiko.
nuo plėšriųjų žvėrių, o paly
dovas - negras parodo Afri
kos miškų, kelius, numano 
yietąs, kur daugiausia sle
piasi gyvatės it'smaugliai.

Tačiau, Jkaip visi žmonės, 
taip ir misijonierius, dau
giausia turi pasitikėti Dievo 
pagalba. Niekai šautuvas, 
niekai armotos, niekai man- 
dri galva, jei Dievas neglo- 

, tos. Taip buvo ir šį kartą. 
. — Pasibaigus lietingajam 
' metui, — pasakojo misijonie- 

iškėliavau lankyti

(zigzagu)

vus didžiuosius kraujo in- i 
dus), kad bėgdamas kraujas : 
išneštų nuodus; po to įpjau
toji vieta prideginama, tuo 
pat būdu kaip aukščiau minė
ta. Jei tat negalima padary
ti, arba ir tai padarius įgel
tąjį sąnarį reikia aukščiau 
įgėlimo vietos užveršti kokia 
nors juosta, petnešomis, dir
žu, arba jei turima, tai ge
riausia 'gymine žarna (apie 
piršto storumo). Darant už- 
veržimą, jei nėra galimumo 
iščiulpti įgeltąją vietą, tai 
patartina ją įpjauti dėl di
desnio kraujo nutekėjimo, 
tuomet galima prideginimo 
ir nedaryti, (bet geriau pri
deginti). Užveržimą reikia 
ypatingai taisyklingai atlik
ti. Jei sakysime koja įgelta 
žemiau kelio, tad jokiu būdu 
negalima daryti užveržimą 
taip pat žemiau kelio, bet 
užveržimą daryti aukščiau 
kelio, taip pat rankos negali
ma užveržti žemiau alkūnės, 
bet aukščiau alkūnės. Darant 
priešingai, dėl kojų ir ran
kos kaulų sudėties stipriai 
užveržus ranką žemiau alkū
nės galima sulaužyti kaulus. 
Užveržimą reikia nuimti pa
lengva, kad nuodai su stai
giu kraujo antplūdžiu nepa
kliūtų toliau į kūną. Be to, 
reikia ypatingai įsidėmėti ir 
pasistengti užveržimą nelai
kyti ilgiau kaip 1V2 — 2 vai.

Įgėlus į tokias vietas, kur 
užveržimo negalimo daryti, 
pa v., stuomuo, galva, kaklas, 
ir negalima nuodų iščiulpti, 
ir pridengti žaizdą (būnant 
vienam), reikia pasistengti 
nors įpjauti žaizdą dėl dides
nio kraujo nutekėjimo, bet į- 
gėlus į kaklą ir galvą, jokių 
įpjovimų verčiau nedaryti, o 
stengti kaip tik įmanoma 
greičiau pas gydytoją. Pa
prastai įgeltajam mėgstama 
duoti gerti mažomis dozomis 
alkoholis (degtinę ar vyną) 
iki apsvaigimo.

Tačiau visų geriausios pa- 
sekos būna tuomet, kai į kū
ną įleidžiamas serumas 
(priešnuodis) prieš gyvatės 
nuodus. Todėl apylinkėje, 
kur pasitaiko daug įgėlimų, 
kiekvienoje vaistinėje ar vai
stų krautuvėje turėtų būti to 
serumo.

„Šaltinis”

Kun. A. T. (Samata) 
SENOJI MOTULĖ

Nors nežinia, kaip ilgai 
gyventum, ar galėtum pa
miršti meilingąją šypseną 
senutes motinos išvargusia- 
me ir nubalusiame veide? Ar 
galėtum pamiršti tą jos šyp
seną, kurią taip dažnai matei 
aplaistytą kruvinomis ašaro
mis? Argi neatsimeni jos 
maloningumo, meilingumo, 
užuojautos ir pasitikėjimo?...

Ilgą laiką toli nuo jos gy
vendamas, gal nebegali atsi
minti jos saldaus simpatin
go balso, bet jos maloni šyp
sena visada pasilieka su ta
vim.

Jei Visagalis Dievas iš jū
sų tarpo dar neatskyrė tos 
meilingosios motinos, tai 
kiekvienas turėtų stengtis 
daryti taip, kad jos angeliš
ka šypsena visada spindėtų 
jos meilingo veido skruos
tuose, kad senatvėje galėtų 
savo vaikais pasidžiaugti.

Traukinys neskubiai slin
ko, ar taip išrodė senutei ši- 
lienei, kuri važiavo pas savo 
sūnų, Donatą, kad pamačius 
jį baigiant kolegijos aukštąjį 
mokslą. Viena stotis po kitos 
nyko; nedaug keliauninkų 
sėdo į traukinį. Vienoje ma
žoj stoty j įlipo dvi jaunos 
mergaitės ir atsisėdo Žilie
nės priešakyje.

Iš pradžių abi mergaitės 
buvo tylios ir nieko nekalbė
jo-

■ Po valandėlės viena iš jų 
. prabilo:

— Vai, Kašte! Aš norė-
• čiau, kad kolegistų motinos 
, nevažinėtų ir nesirodytų jų 
, mokslo baigimo dieną. Kai 
, kurios iš jų atrodo lyg būtų 
. atvykusios iš krūmų, ir gėdą 
. daro savo sūnums.

— Tikrai! Gaila, kad jos 
nepasilieka namuose, — atsi
liepė Kastės draugė. — Jei

• jos žinotų ir suprastų, kokį 
pažeminimą teikia savo sū
nums, aš tikiu, kad jos sėdė
tų namie.

Senutė Šilienė nebuvo 
smalsuolė, tačiau ir nenorė
dama girdėjo kalbą merge
lių, sėdinčių jos priešakyje. 
Po to ji pati pradėjo spręsti 
savo senos- mados suknią ir 
skrybėlę. Visai kitaip atrodė 
negu dėvėjo sėdinčios merge
lės.

Ji nežinojo, ką toliau dary
ti. Naujų drabužių neišgalė-

1 jo nusipirkti, kitaip ji nebūtų 
galėjusi nusipirkti bilieto čia pat, ir norėtų su tavim 
pas sūnų į mokslo baigimo vieną minutę matytis.

PRAŠYMAS
Negausiai šiandien jūra pasėjus debesų, 
O saulė auksinėms spalvoms juos nudažius. 
Ir plaukia jie, kaip valtys skrenda pakraščiu, 

Išskleidusios būręs pavėjui.
Atvyko vakarys lygiais ir plačiais keliais, 
Atvyko jis, kaip bandą genantis piemuo. 
Nuėjo jie į tolį su mano ilgesiais — 

Tolyn, tolyn į rytus ...
Pas mano kojas atšliaužusi žalsva banga, 
Per akmenis — išprausdama jiems galvas, — 
Tyliai šnerėdama, lyg sapną sapnuodama 

Apie plačiuosius vandenynus,
Kur gimė ji, kur augo, džiaugsmo kiek turėjo, 
Kai jūrų paukštis sparnais jai glostė veidą, 
Kai vėjas ją bučiavo ir karštai mylėjo,

O ūkana šilkais ją supo.
— Kai žvaigždės erdvėje pavasariškai ims 
Blizgėti ir paukščiai jau -žiūrės į rytus — 
Nunešk linkėjimų Pabaltijo pušims,

Kurios ten kuždasi su vėju!...
Julius Baniulis.

iškilmes vykti. Argi jos sū
nus taip pat gėdintųsi savo 
motinos, kaip tos mergelės 
kalbėjo? Ar drįstų ji savo 
sūnų atlankyti tik tam, kad 
padarius jam gėdą? Geriau 
gal būtų dabar imti traukinį 
atgal ir grįšti namon?...

Tokioms mintims ją kan
kinant, traukinys sustojo 
ties vieta, kur reikėjo jai iš
lipti. Pasiėmusi savo ryšulė
lį, nežinojo į kurią pusę suk
tis: ar į kolegiją ar į stoties 
kitą dalį ir laukti atgal grįš- 
tančio traukinio. Tačiau, ji 
įėjo į stotį, ir konduktoriaus 
paklausė:

— Kelintą valandą trauki
nys eis atgal?

— Pusę po devynių, — at
sakė konduktorius.;

Dabar buvo tik trečia va
landa po pietų. Nežinodama, 
ką pradėti ir kaip praleisti 
tą laiką, ji Išėjo pasivaikš
čioti, ir netrukus patėmijo, 
kad seka paskui tas pačias 
mergaites, kurios traukinyje 
sėdėjo prieš ją. Ir, bematant, 
priėjo kolegijos žemę.

Daugelis studentų žaidė 
kolegijos lauke, o kiti vaikš
tinėjo... Ji žvalgėsi, ar kar
tais nepamatys Donato. Ta
čiau, jo nesimatė...

— Gal būtum toks geras 
pasakyti Donatui, kad vieną 
minutę jo senoji slaukė no
rėtų su juomi matytis, — ji 
tarė vienam kolegistui.

Tas geras moksleivis nusi
skubino ieškoti Donato ir, jį’ 
suradęs, tarė:

— Senoji tavo slaugė yra

Nustebęs, Donatas pažiū
rėjo į savo bendramintį ir, 
juokdamasis, pakartoj:

— Senoji mano slaugė yra 
čia pat, ir su manim trokšta 
matytis! Cha, cha, cha!

— Bent ji man taip sakė. 
Na, eikš, ir pats ją pamaty
si.

Donatas jį pasekė. Ir ar
tindamasis prie jos, pamatė, 
kad tikrumoje yra jo moti
na. Tada tekinas pribėgo 
prie jos ir, apkabinęs, pradė
jo ją bučiuoti, klausdamas:

— Motule! kas tau liepė 
save vadinti senąja slauge?!

— Mat, — tarė ji, — aš 
nenorėjau pažeminti savo sū
nų, o atvažiavusi iš taip toli1 
aš negalėjau grįšti atgal be 
pasimatymo su tavim.

Čia ji atpasakojo tų dviejų 
mergelių kalbą, kurią girdėjo 
traukinyje. Nežinodamas, ką 
jai atsakyti, Donatas paėmė 
ją už rankos ir nusivedė į 
kolegijos viršininko butą, 
kad jam perstačius senutę 
savo motiną.

Tą vakarą, kolegijos moks
lo baigimo iškilmėse, senutė 
Šilienė sėdėjo šalia kolegijos 
viršininko, negalėjusio atsi
gėrėti jos kilniu sūnum, 
kurs, baigdamas kolegijos 
aukštąjį mokslą su garbin
gais atsižymėjimais, nesigė- 
dino prastuolės senutės — 
savo motinos.

Juokalogija
Daktaras. — Mano mielas, 

nėra kitos išeities, reik įdėti 
tamstai stiklinę akį.

— Tai neapsimoka, ponas 
daktare.

— Kodėl neapsimoka?
— Jei tikrą man kumščia 

išmušė, tai stiklinę dar leng
viau išmuš.

—o—
Teisėjas. — Tu kaltina

mas, kad ištraukei iš kišenės 
laikrodį.

Vagis. — Suklydau, ponas 
teisėjau, dovanok!

Teisėjas. —KAip sukly
dai?

Vagis. — Ugi, ieškojau jo 
pinigų, o radau laikrodį... 
tame ir visa mano kaltė.

—o—
Mokytojas mokiniui. — 

Karalius turi aukščiausią ga
lią. Bet vis dėlto yra dar 
kas, kuris turi dar visų aukš
čiausią galią. Kas, būtent?

Mokinys. — Tūzas, ponas 
mokytojau.

—o—
— Ar tamstai kuomet 

nors teko traukinyje patirti 
geležinkelio nelaimę?

— Taip! Vieną kartą už
gesus šviesoms per klaidą 
pabučiavau ne tą moterį, ku
rią norėjau.

Žmona žadina vyrą, kad 
keltųs ir eitų į tarnybą.

— Kelkis tu pirmiau. Aš 
moterims duodu pirmybę.

— Nuo rudens, pone dak
tare, man vėl pradėjo baisiai 
diegti kairiąją koją. Nuo ko 
tai galėtų būti?

— Nuo senatvės.
— Negali būti, pone dak

tare, juk mano abi kojos to
kio pat senumo.

—o—
Sargas kaliniui.— Ar tam

sta pastebėjai, kaip aš tams
tai valgant įdaviau pjūklą ir 
virvę?

— Ne, bet galbūt taip ir 
yra todėl, kad man labai 
skauda vidurius.

—o
— Pastaruoju laiku tams

ta labai skundiesi. Kas tam
stai yra?
- O, 

ausyse, 
krūtinę.

— Iš
turėti geležinę sveikatą, kad 
visa tai išlaikytum.

—o—
— Kodėl tu verki? Juk tu 

valgai didelį sandvičį.
Skotas. — Bet jis bekram- 

tant vis mažėja.

Aktyvus darbdavys: — Aš 
dabar nežinau, ar aš turėsiu 
tamstai pakankamai darbo.

Darbo ieškąs: — O, tai vis 
tiek, kad tik mokestis būtų 
patenkinąs.

—o—
žmona: — Brangusis! *
Vyras: — Taip, brangioji.
Žrilona: — Nebūk kvailas, 

Fricai, tu žinai, kad aš lai
kau katę savo rankose.

— Pardavėjau, aš prašiau 
veršio liežuvio, o tamsta at
nešei man avies liežuvį.

— Atsiprašau, ponia, tai 
buvo „lapsus linguae” (liežu
vio kalbos suklupimas).

—o—
Gydytojas: — Jeigu šitie 

vaistai neišgydys tamstos, 
tamsta ir vėl ateik, aš duo
siu tokių, kurie tamstą išgy
dys.

Ligonis: — Ar tamsta, po
ne gydytojau; negalėtum to
kių duoti dabar?

—o
Vedęs vyras: — Mes vedę 

25 metai ir niekuomet netu
rėjome visuomenėje blogos 
nuomonės iki pastarosios sa
vaitės, kai užsidegė mūsų 
namas ir abu norėjome tuo 
pačiu momentu išeiti pro 
duris.

—o—
Mokytojas: — Kaip kitaip 

galima pavadinti bičiulį?
Mokiniai: — ? ?...
Mokytojas: — Gerai. Kaip 

jūs vadinate asmenį, kuris 
visa ką jums padarė ir nie
kuomet nieko iš jūsų nenori?

Jonukas: — Kvailiu, pone 
mokytojau.

man nuolat spiegia 
skauda sąnarius,

tikro, tamsta turi

Policininkas: — Kaip at
rodė butas, kai išėjo vagys?

Moteris: —' Kaip tik taip, 
kaip atrodo, kai mano vyras 
ko nors pamesto paieško.

— Ar tamsta girdėjai apie 
Amerikos vaiką, kurio viena 
pusė kūno buvo juoda?

— Kaip baisu!... O kokios 
spalvos buvo kita pusė?

— Taip pat juoda.
—o—

— Aš jaučiuosi labai ser
gąs ir dabar vėl esu gydyto
jo priežiūroje — dabar dėl 
proto.

— Tamsta eini pas gydy
toją dėl kiekvieno menknie
kio.

—o—
— Tamsta sakai, kad tams 

tos sesuo daro šypsenas; tai 
ji jumoriste.

— Ne, ji tarnauja grožio 
salone.
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ia miesto gyMtū; 
), kur galėjo dingti 
i, stovėję šalia se- 
)tos, teismo rūmą 
i, gažin kam piru- 
ti j armotos vaM 
jjo ir rado 
Mnius.

nūs 
krikščionių. Man priklau
sančių čiabuvių negrų buvo 
labai daug, o kas blogiausia, 
kad jie buvo išsiblaškę nedi
deliais kaimeliais po labai di
delį plotą. — O, — galvoda
vau kartais " šąjT vienas, — 
kad būtų daugiau misijonie- 
rių, tai čia mažiausiai reikė
tų dar bent poros! Daug gero 
galėtum padaryti: išmokytu-

stąs laisvą laiką, nesipriešino 
mano sumanymui, ir įsėdęs 
laiveliu ir paguldęs šalia sa
vęs šautuvą griebiau irklus. 
Malonu ir gera irtis lygiu, si
dabriniu ežero paviršium. Vi
dury ežero buvo vidutinio 
didumo sala, virš kurios 
skraidė tiršti laukinių ančių 
pulkai. Paleidau porą šūvių 
ir kelios antys nukrito nen
drynam — Nuvešiu į sodžių, 
— pamaniau, — ir padova
nosiu vaikams, tevalgo, juk 
negrai mėgsta paukštieną.

Prisiiriau prie salos ir šau-

Šį sykį artinomės į Ni- 
Khu-Kom sodžių. Vakarop 
pasiekėme pirmąsias lūšne
les ir buvome pasveikinti ne 
tik džiaugsmingiausių vaikų 
šauksmų, bet ir skandalingų 
būgnų garsų. Šis sodžius bu
vo išsistatęs beveik ant eže
ro kranto. Jame pasilikau 
keturias dienas. Mat, reikėjo 
aprūpinti keletas šimtų gy
ventojų sielos reikalais: iš- tuvu rankose išlipau• susi
klausyti išpažinčių, krikšty- rinkti paukščių. Tris radau, 
ti ir t. t.; be to, reikia apžiū
rėti ligonius.

Antram to didžiojo ežero 
gale buvo išsistatęs kitas so
džius, kurį turėjau aplankyti. 
Ežero krantai apaugę girio
mis, o vietomis pažliugę, tai 
į aną kaimą geriausia buvo 
keliauti laiveliu per ežerą. 
Nenorėdamas varginti paly
dovą, sumaniau per ežerą 
tuos kelioliką kilometrų 
plaukti vienas. Negras, mėg-

o kitos, nors ir pašautos, ma
tyt, spėjo pasislėpti. Kai ne
šinas antimis grįžau į laive
lį, pamačiau, kad šis paleng
va tolo ir pagaliau už kokių 
50 žingsnių užsilaikė nendry
ne.

Kas daryti? — susirūpi
nau — teks plaukti. Ir kai aš, 
padėjęs rūbus, bridau vande
nin plaukti prie laivelio, pa
mačiau kažką, kas sustingdė 
mano kraują ir pastatė ant

galvos plaukus... Viduryje 
tarp laivelio ir manęs, kaip 
didelis rastas, plūduriavo 
krokodilas. Jo mažos, krau- 
jingos akutės sekė mano ju
desius.

Nepavydėtina būklė: jei 
mėginsiu žengti vandenin, 
tapsiu vienu kąsniu šiam 
šlykščiam padarui.

Bet kaip pasiekti laivelį?...
Nesinorėjo patekti į šio 

grobuonie nasrus, bet ir ne
galėjau gaišti saloje. Kaip 
išsigelbėti? Gal negrai išgirs 
mano šūvį ar pagalbos šauk
smą, šiaip ar taip duotis pra
ryti krokodilui — ne!

Kenčiau šaulės kaitrą, bet 
labiausiai drebėjau pamanęs, 
kas bus, jei teks čia nakvo
ti ! Gal saloj ir žvėrių yra, o 
pas mane tėra pora šovinių! 
Kiti liko laivelyje.

Išalkau. Atėjo naktis ir 
miegas, neramus, pilnas bai 
šių sapnų miegas...

Kai tik šviesa prasklaidė 
nakties tamsumas, pirmiau
sia pamačiau savo laivelį. 
Tarp jo ir manęs, kaip koks

rastas, teberiogsojo tas pats 
milžinas krokodilas ir savo 
kraujingom akim saugojo 
mane. Matyt, jis buvo įsitiki
nęs pilna mane esant savo 
nuosavybe. Išalkau. Vanduo 
ramino troškulį, bet ne alkį. 
— Viešpatie, — pamaniau — 
jei tu manęs negelbėsi, aš žū
siu... Meldžiaus ir laukiau 
pagalbos. Vakarop alkis pa
siekė aukščiausią laipsnį ir 
aš atlenkęs peilį atsipioviau 
ir kramčiau žalios antienos 
gabalėlius. Galite įsivaizduo
ti’ mano jausmus ir šlykštė- 
jimąsi... juk niekuomet nebu
vau valgęs žalios, šviežios 
paukštienos... Bet kas dary
ti? Negi badu marinsies... 
Šaukiau, bet žmonės, matyt, 
per tokį tolumą negirdėjo. 
Meldžiaus, ir Dievas išgirdo 
ir išklausė mano balsą, ta
čiau Jis norėjo man parody
ti, kad niekuomet neverta 
nukrypti nuo kelio, kuriuo 
vyksti. Jis man davė supras
ti, kad niekuomet nereikia 
pamesti tikro kelio dėl kokio 
džiaugsmo ar malonumo.

Praslinko antra baugi, ne
rami ir varginanti naktis. 
Kąsniu žalios antienos nenu
ramintas badas peiliais raižė 
mano vidurius, o nors tolimi, 
bet skardūs žvėrių balsai pa
gaugomis varė mano kūną.

Išaušus pasiryžau drąsiam 
žygiui. Pakąsniavęs antie
nos, užtaisiau šautuvą kul
komis ir nuėjau prie kranto, 
nuo kurio netoli vis dar gu
lėjo kraugeringasis krokodi
las ir savo mažas kraugerin- 
gas akutes strėlino į mane. 
Nutaikiau ir abu xšūviu pa
leidau į pravirą grobuonie 
gerklę, šauti į odą nėr pras
mės, nes ši yra tokia kieta, 
kad nė kulkosvaidis neima. 
Kai prasisklaidė dūmai, pa
mačiau, kaip krokodilas mo
stelėjo porą kartų uodega ir 
vėl nurimo. Vėl praėjo diena. 
Užstojo trečia, pilna nera
mybės, alkio, nemigo naktis. 
Pagalbos nebuvo. Lyg tyčia 
sekantį rytmetį nubudau jau 
seniai prašvitus. — Ar ir vėl 
reiks man tą pradedančią 
švinkti žalią paukštieną

krimsti?
Pažvelgiau j ežerą. Nen

drėse įstrigęs riogsojo mano 
laivelis, o tarp manęs ir jo 
— didelis, kaip rastas, kro
kodilas. Bet kas?... Jis guli 
pilvu aukštyn, o aplink kru
vini rateliai! Vadinasi, jis 
negyvas. Surinkęs paskuti
nes jėgas, vis dar atsargiai, 
priplaukiau prie žvėries. Jis 
buvo negyvas. Aš užsikėliau 
ant jo lavono ir rankomis 
nusiiriau laivelio link. Buvau 
išgelbėtas. Kadangi buvau 
labai nusilpęs tai vos-ne-vos 
pavaldžiau irklus. t

Kai sodžiaus gyventojai 
sužinojo, kad aš nušoviau .« • 
krokodilą ir dar ant jo plau
kiau, nenorėjo tikėti. Bet kai 
jie, nuvykę salon, ištraukė jį 
krantan ir pamatė kruviną 
gerklę, net išsigandę, į mane 
žiūrėjo. Jų džiaugsmui nebu
vo ribų...

šiame negrų sodžiuje išbu
vau visą savaitę, nes ne tik 
buvo daug darbo, bet reikėjo 
ir atgauti savo jėgas.

(„Misijos”)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Waterbury, Conn

Baigė katalikišką 
High School

Šiais metais gražus būre
lis lietuvaičių (iki 30)' baigė 
Waterbury Catholic High 
School. Tai visos iš šv. Juo
zapo parapijos, kur ir baigė 
pradžios mokyklos mokslą. 
Garbė lietuvaitėms, lietu
viams ir jų mokyklai, Sveiki
name* ir linkime joms siekti 
aukštojo mokslo.

Waterburis gali tikrai di
džiuotis 'Savo skaičiumi jau
nimo, kuris ne tik šiemet, 
bet paprastai kasmet baigia 
aukštesniuosius mokslus.

.—o— 
Federacija smarkėja ir 

stiprėja
Neseniai Waterburyje įsi

steigė naujas Federacijos 
skyrius. Nors seniai buvo a- 
pie, tai galvota ir kalbėta, 
bet galutiniai tik šiomis die
nomis įsisteigė. Sveikinam! 
Tenka, skaityti ir girdėti, 
kad vis daugiau ir daugiau 
Xatajikiskos draugijos rašosi 
ir telkiasi po federacijos vė
liava. Tai, smagi žinia; džiau 
giąmės, kad lietuviai katali
kai sumaniai ir .vieningai 
moka darbuotis Dievo ir lie
tuvių naudai. Patirta, kad 
12 draugijų jau įsirašė į fe- i 
deraciją. Nėra abejonės, kad ' 
waterburieciai turės gausin- ' 
gą federacijos skyrių, nes 
ten rąndaSi iki 35 įvairių ha- ’ 
taįiĖiškų. draugijų.

—°—
Lietuvių knygos knygyne
Waterbury mieąto knygy

nas Silas Bronson vardu šio
mis dienomis susilaukė daug 
lietuviškų knygų. Aukojo šie 
lietuviai: dr. Aukštakalnis- 
HiU, Kazys Strikulis, Tarnas 
Matas, adv.' Lukošius, dr. 
Colney-Aukštakalnis. Iš viso 
apie 100 knygų. Lietuviai 

■ šiems asmenims turi būti dė
kingi ir knygyne naudotis 
aukomis. Labiausia pasidar
bavo dr.'Hill. Sveikinam jį už 
tokią gražią darbuotę.

—o—
Lietuvių katalikų bankietas

Tai ketvirtas, iš eilės Conn, 
katalikų jaunimo pergalės 
(vįctory) bankietas. Įvyko 
Waterbury Hotel. Elton bir
želio 6 d. Susirinko gražus 
jaunimo būrys iš visos Con
necticut valstybės ųiiestų, 
iki 150 asmenų. Vakarienė 
buvo gardi, laike kurios buvo 
gražių prakalbėlių. jas pasa
kė Valąntiejus ir Gradeckas, 
J. E!. Įeit, gubernatorius ir 
Waterbury miesto., mayoras 
Hayes, Conn, valst. sekreta- 
ry of state dr. Jonas Satti. 
Taip pat kalbėjo draugijos 
C.L.C. pirm. Juozas Čižaus- 
kas. Vakaro vedėju buvo L. 
Mašiotas,. sumaniai ir gyvai 
vedęs .vakarą.

Dalyvavo daug profesijo- 
nalų.-t-- daktarai Colney ir 
Hill-Aukštakalniai, adv. ’Po
vilaitis, aldermanas Bendle- 
ris ir kt. Dalyvavo ir kunigai 
Gauronskas, Mažaitis ir Kri
pas. Visi džiaugėsi progra
ma, už kurią galima pagirti 
tą komisiją, kuri taip gražiai 
darbavosi. Dabar visi laukia
me milžiniškos olimpijados 
arba metinės CLC Field Day, 
kuris bus Lake Compounce, 
Bristolyje.

—o— 
Sukaktuvės

Jaunas lietuvis graborius 
Tarnas Delininkas šiomis die 
nomis minėjo 5 metų vedybų :

sukaktį. Buvo daug svečių ir 
gražių kalbų ir linkėjimų 
jaunai porelei.

Baltimore. Md

jybės parapijinės mokyklos 
aštuntas skyrius iškėlė pui
kią vakarienę baigiančiajam 
9 skyriui. Buvo gražių kalbų, 
linkėjimų bei dovanų. Gerb. 
dvasios vadai kunigai Ambo- 
tas ir Kripas trumpai pra- 
klabėjo, abu džiaugdamiesi 
pramogėle; ragino jaunimą 
mokytis toliau ir būti ištiki
mais savo mokyklai ir Baž
nyčiai.

Viso baigiančiųjų, rodos, 
buvo 26. Tai bus pirmutinė

— Birželio 25 d. lankėsi 
gerb. svečiai, Pavasarininkų 
atstovai iš Lietuvos, kurie!klasė Junior High Shool, 
atsivežė pavasarininkų rank- kurie įgys junior high diplo- 
darbių parodą. Yra kuo pa- mus. Sveikinam ir linkim 
šigėrėti Lietuvos jaunimo 
artistiškais gabumais. Kaip 
tik toms dienoms buvo gra
žus oras. Svečiai turėjo pro
gos pažinti Baltimorės lietu
vius siuvėjus, aplankant žy
mesnes lietuvių dirbtuves. 
Dr. Leimonas ir adv. Laučka 
taip susidomėjo, kad net sa
vo kalbose pažymėjo, kad jie 
apie tai ir Lietuvoje galės 
prisiminti. Svečiai nepasi
tenkino tik parodymu puikių 
Lietuvos jaunimo gaminių, 
bet ir filmų iš Lietuvos paro
dė, o pabaigoje ir baltimo- 
riečių lietuvių gegužinę pro
cesiją, kurią nufilmavo gerb. 
kun. Keidošius. Taigi vietos 
lietuviai ir patys save pama
te einant gatvėmis. Už tai 
ačiū kun. K. Kedošiui. Ne
sant namie kun. L. J. Mede
liui, visur pagelbėjo kun. A. 
Dubinskas. Be to, Federaci
jos skyriaus pirm. J. Budelis 
ir rašt. V. Metelis nuoširdžiai 
rūpinosi svečių sutikimu. 
Choras puikiai sudainavo 
Lietuvos himną ir kitas dai
neles. P. J. CiŽauskUi vieša 
padėka už puikų koncertėlį. ; 
Tarp kitų dalyvių buvo dr. !
Bučnis ir dr. Žėlvis, kurie su| — Lietuvaitė slaugė Vyš- 
savo žmonomis apžiūrinėjo niaūskaitė, kuri buvo nese- 
Lietuvos gaminius, aukštai niai žaibo paliesta, sveiksta 
juos įkainodami. Cedar Crest sanatorijoje,

— Birželio 26 d. Lietuvių Džiaugiamės, kad ji išliko 
salėje dr. šliupas. Nors jau 
iš senatvės balsas nusilpęs, 
bet vis jam nepatogu nepa
peikus kunigų, neva už tai, 
kad kunigai neremią darbi
ninkų reikalų. Sveika būtų 
paklausti ir dr. Šliupą, kiek 
jis remia darbininkus, kur 
yra darbininkų sudėti Žemės 
Banko Šerai, kuriuos kun. 
Žilius su dr. šliupu sudėjo į 
Laivų bendrovę? Ar jie nu
skendo ar dar plaukioja? 
Tas senukas apie šį darbinin
kų sudėtą turtą nieko nepa
aiškino, matyt, kad ir jam 
darbininkų reikalai svetimi.

— Birželio 28 d. choras 
tuojau po rytmetinių šv. 
Mišių turėjo išvažiavimą tik* 
dėl savo draugiško pasilinks
minimo.

Kitas išvažiavimas, tai Lie 
tuvių salės šerininkų salės 
išlaidoms padengti. Čia kvie
čiama visuomenė, nes visur 
reikalinga visuomeniška pa
rama. Tik gaila, kad visuo
menė krizės suvarginta ir 
sunku sukviesti didesnį būrį.

— Ekskursija birželio 10 
d. pasiekė Klaipėdą. Važiavę 
baltimorietės p. p. Paškaus- 
kienė ir Kazlauskienė jau at
rašė savo šeimoms laiškus, ir 
džiaugiasi smagia kelione. 
Klaipėdos uoste ekskursan
tus pasitiko su gėlėmis, mu
zika ir broliškais sveikini
mais, kas sudarė jaudinantį 
įspūdį.

— Mirė dvi senos lietuvės,
a. a. Vilkauskienė ir Jonai
tienė. J. K.

1 mūsų jaunimui siekti aukš- 
' tųjų mokslų.

—°— 
Žinutes

— Hartford High 
baseball komandoj 
lietuvis Kazlauskas, 
rai pasirodė, kai Hartford 
grūmėsi su New Britain 
High.

— Šiomis dienomis mirė 
šie lietuviai: a. a. Antanas 
Kayeckas, Gabrielius Levi- 
Šauskas ir Uršulė Ložienė. 
Tegu jų sielos ilsisi Viešpa
tyje! Visų laidotuvių pamal
dos įvyko šv. Trejybės baž
nyčioje.

•— Jonas Sekys, lietuvis 
biznierius, buvo parašęs lai
škutį Hartford Times dėl 
Ripley „Believe it or not,” 
neseniai įdėto laikraščiuose 
piešinio ir pasakymo, būtent 
— „Tikėsi ar netikėsi, bet 
lietuvių sostinė Vilnius yra 
ne Lietuvoje, bet Lenkijoje.”' 
Malonu pažymėti, jog šio 
miesto lietuviai turi patrio
tiško, susipratimo ir skubina
si pataisyti klaidas ir kelti 
lietuvių vardą į aikštę.

School 
žaidžia 
Jis ge-

gyva. Ji yra smarki lietuvai
tė, ilgai darbavosi Connecti
cut Lithuanian Catholics 
draugijoje.

— šv. Trejybės Moterų 
draugija neseniai turėjo žem 
uogių baliuką pas gerb. Vi- 
limaičius, Windsore. Dau
giausia buvo jaunimas ir vi
si turėjo linksmą laiką ir 
žemuogių iki sočiai privalgė.

— Neseniai buvo Atlantic 
and Pacific Tea Company 
krautuvių vedėjų bankietas 
ir vakarėlis Rockliffe Coun
try Golf klube. Dalyvavo ir 
lietuviai.

—o—
Pirmutinis piknikas pavyko

Šv. Juozapo parap. pikni
kas pavyko. Tai buvo lietu
vių darže, Linden Park, 
Union City. Atsilankė apie 
2000 žmonių. Buvo progra
ma, kurią paruošė garsusis 
Waterbury bažnytinis cho
ras, vad. gerb. prof. Aleksan
dro Aleksio, šokiams grojo 
lietuvių Young Melodians 
radio orkestras.

— Norbertas Aleksis jau 
sugrįžo namo pas tėvą iš 
garsaus Notre Dame univer
siteto. Linkime jam gerai pa
ilsėti ir vėl prie lietuvių vei
kimo bent vasarą prisidėti.

PENNSYLVANIJOS
ŽINIOS

26-ta Lietuvių Diena
Pirmas šių metų istorinės 

Lietuvių Dienos anglių apy
linkės lietuvių visuotinis de-

HARTFORD, CON legat^ suvažiavimas įvyko

Lietuvių Junior High School 
mokslo užbaigimas

Pereito sekmadienio vaka
re mokyklos salėje Šv. Tre-

birželio 7 d. Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos salėj, 
Minersville, Pa. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas J. Spū
dis ir pakvietė kun. P. Česną,

Liepos 3 d., 1936 m.
Liepos 3 d., 193

ną iš Mahanoy City, atkalbė
ti maldą. Susirinkimą vedė 
pirm. J. Spūdis, sekretoriavo 
M. Leskauskaitė, kuri jau ke
liolika metų gabiai atlieka tą 
darbą. Susirinkimas buvo gy 
vas ir įdomus ir vienas iš ra
miausių, palyginus su praei
tais susirinkimais, kuriuose 
įvykdavo gana daug karštų 
diskusijų. Šiais metais daly
vavusieji Lietuvių Dienai de
legatai išsiskirstė pilni geros 
ir ramios dvasios su pasiry- 
žymu ir toliau uoliai dirbti 
tos dienos labui.

Į valdybą išrinkti: pirmi
ninku J. Spūdis iš Shenan
doah, sekretorium M. Les
kauskaitė iš Mt. Carmel, se
kretoriaus pagelbininku J. 
Sherry iš Shenandoa, iždi
ninku M. Lapinskas iš Maha
noy City, iždo globėjais kun. 
P. Česna iš Mahanoy City ir 
kun. K. Klevinskas, Šv. 
Pranciškaus parap. klebonas. 
Taipgi išrinkta sekančios ko
misijos: spaudos, sporto ir 
parko, šių komisijų tikslas 
uoliai dirbti Lietuvių Dienai, 
kad ji būtų reikšmingiausia 
ir sėkmingiausia visais at
žvilgiais.

Pelnas šių metų Lietuvių 
Dienos, be jokių diskusijų, 
nutarta skirti sesutėms vie
nuolėms, kurios per parapiji
nes mūsų lietuvių mokyklas 
skiepija mūsų jaunimo šir
dyse ne tik religinius, bet ir 
tautinius principus.

Lietuvių Dienos (įvyksian
čios rugpjūčio men. 15 d.) 
pelnas skiriama toms vie
nuolėms dėlto, kad jos šioj 
apylinkėj daugiausia dar
buojasi auklėjime mūsų vai
kučių, o antra, — kad jos 
nieko negauna iš daromų 
pramogų.

Spaudos Komisija.

KAIP BUVO GAMINAMAS 
MUILAS VOKIEČIAMS 
VALDANT LIETUVĄ

Kiek tame yra teisybės, 
nesiimu spręsti, bet ką man 
būnant Lietuvoje vietos gy
ventojai pasakojo, papasako
siu ir jums.

Sako, kad Lietuvoje vokie
čiams būnant buvo jaučia
mas didelis trūkumas drus-l

Paterson, N. J.

Svečiuose
Lankėsi pas kleb. kun. 

Kintą jo tėveliai, brolis 
sesutė iš Waterbury, Conn.
P. p. Kintai gėrėjosi Pater- 
sono 
savo

ir

apylinkėmis ir aplankė 
gimines New Jersey.

—o—
Serga

P. L. Galcius sunkiai su
sirgo ir buvo išvežtas į New 
Yorko ligoninę. Galcius yra 
geras parapijietis, kuriam 
linkėtina greitai pasveikti.

Pabaigė kolegiją
P. L. Galciaus sūnus Leo

nas pabaigė kolegiją, kurioje 
jis studijavo chemijos moks
lą. Tai yra gabus jaunuolis 
bei geras lietuvis, žada tęsti 
mokslą ir toliau. Linkėtina 
gabiam jaunuoliui laimės.

—o—
Aukotojų skaičius didėja
Šv. Kazimiero parap. baž

nyčios pagražinimui vis dau
giau aukojama. Malonu gir
dėti, kai vienas kitą ragina 
gausiau aukoti kilniam tiks
lui. štai naujų aukotojų Są
rašas: šv. Rožančiaus drau
gija aukojo $11, Angelų Sar
gų draugija — $40; pavie
niai asmenys: L. Sabanaus- 
kienė — $25, K. Gustus — 
$20, p. Bieliūnas — $20, J. 
Baublls — $10, K. Spranai- 
tis — $10, J. Marčiulaitis — 
'$10, P. Jerulevičius — $10, 
"V. Adomavičius — $10, A. 
Černelis — $10, V. Rutkaitis 
— $10, J. Martinskas — $10, 
V. Sasnauskas — $10, J. Le
kavičius — $10, p. R. — $10, 
p. Sakalauskienė — $3. Vi
siems aukotojams širdingai 
dėkoja kleb. kun. J. Kinta.

•.Į RadaStėlis.

ŠMEIŽTAS TEISES ŠVIESOJE
Rašo adv. K. R. Jurgėla, New Yorko Baro narys

--------- - (sinaeJg’isiI ejjįėšU
(Radio paskaita 1936 m. kaltinimas (nekalty^jtį 

birželio m. 30 d.) įtarimas padarius;ikrįminaKįtarimas padariug-krifflįM
Geras vardas, kaip ir svei-j? “US“ą 7\M 

kata, yra brangiausias žmo- 1,s bausta^
gaus turtas. Pagarba žmonė- s!r0 zlus ^as u n®ra 
se yra aukščiausias gyveni-P1’ Parelšk”s .zodžlu> M ; 
mo atlyginimas, jaunuome- itarimas neteiS1» l 
nei įkvėpimas ir senatvėje ™me’ kreiv^Wąfm 
pasitenkinimo šaltinis. Vals- c lzDĮie’< 
tybė taksavimo keliu gali at-1 faU^.0 ir.

- įsirodžius raštu nėra bau$ 
7 ni, pareiškus žodžiu,

imli
Birželio 24 d. įv] 

racijos apskr. mėn 
įkuriame daJ 

atstovai:

Apreiškimo parapi

Susiv. 135 kp* 
M

Amž. Rož. D-ja
kos ir muilo. Tuo pasinau- imti žemę ir pinigus, gaisras uztenka’ ka(? a8myP>^staty. jjauskiene, Kamara
-------- , ------ —o-.c -- ,gali sunaikinti namus, vagysl^8 PaJ^ ai ar akinamas, 
kalingus receptus, muilą pra gali pavogti brangius daik-|ir aiPs“sv
dėjo gaminti vietoje, nors tus, bet geras vardas saugo- 
neatsiliko ir kiti vietos gy- ja žmogų ligi galo nuo jo 
ventojai ir darydavosi kiek- priešų ir gelbsti žmogui gy- 
vienas, kuris tik turėjo tam venimb varžytynėse.
reikalui riebalų, žydai vietos Teisė, — tiek įstatymais, 
gyventojus konkuravo, nes tiek teismo tradicijomis, — 
turėjo geresnes priemones ir apsaugoja šią žmogaus gero 
muilas bent iš išvaizdos at-[vardo teisę. Teisė nustato,) 
rodė tinkamesnis.

Pradėjus kalbėti apie mui
lo darymą, temos pabaiga 
dar man buvo įdomesnė, kai 
pasakotojas nukrypo, rodos, 
į kitą nuotykį.

Sako, viename gretimo 
miestelio, ar tai kaimo kapi
nyne buvo pastebėta iškas
tas neseniai mirusio asmens 
avonas, ir jis pergabentas į 

niekam nežinomą vietą. Dėl! 
to buvę įvairiausių spėlioji
mų ir gyventojų tarpe kilusi 
panika. Po pusės metų nuo|

dodami, žydeliai išgavę rei- Gyv. Rož. D-ja • 
nė, Draugelienė,

Tretin. D-ja
.* > ■ r

vienė,
Mot. S-gos 29 kp. 

vičienė, Subatienė, 
nienė, šertvytienė,

Y

Choro — Ivanam 
mavičiūtė, Buzas, I 
kaitė, Jagminas, Ja 
maitis, Morkūnas,J 
vonas, Vaitiekaus] 
giūtė,

Vyčių 41 kp. - 
Buzas,

Vaikelio Jėzaus 
kienė,

Šv. Vardo D-ja

Karai Angelę pai

Sodai. D-ja -

i svarbus, šmeižtas gali liesti 
asmens tinkamumą parei. 
goms, pajuokti ir įtarti ako. 

| lų nemokėjimu, ir,.jtuo bįūdu 
| sudaro pamatą specialiems 
tas gali būti tiek skaudus, 
pav., kaltinti profesijonalą 
nesveiku protu ‘ ar netinka, 
mu, verslininką — užstaty: 
mu jo akcijų (Šerų), valdi, 
ninką — nedorumu, kyšių 
ėmimu, — kad skundėjui ne. 
ra betgi reikalo griežtai X 

smmss-ina i dyti faktus. Pr^neŠiihaįwsmeizejaa. šmeižto byloje H ntlsj» te|.
crinnoa ^rra na onia nomnn^l^ umuuuuv,

kia pamato bylai dėl to pra
nešimo kenkimo ' jo veršiui, 
bet pranešimas spaudoje 
pie mirtį asmens, Mv^1 
čiančio bizniu ar pratesiu 
neteikia pamato teismo by- į 
lai, nebent jei skundėjas Iro-. 
do specialius nuostolius. Kai 
tinimas nedidelio būrelio 
žmonių, k a. ligonines perso
nalo, apskrities valdybos,1 
teikia teisės bylihetis 
kuriam to būrelio nariui, bet 
jei įtariamas stambus būtys 
asmenų, bylai nėra pamato.

Spaudos, žodžio laisves 
konstituciniai apsaugojimai 
nekeičia dalykų padėties, ir 
netikslus tos laisves įsrihtl-/ 
dojimas yra baūdžiamaš.1

žodžiai savaime teikią ^ 
mato bylai (actionable per 
se) yra 4 rūšių: 1) Netikras 
įtarimas padarius kurį kri- 

1 minalinį nusikaltimą, kuris, 1 
jei tiesa, būtų baustinas; 2)

1 Netikras įtarimas dėl sirgę1 • 
mo užkrečiamaja liga, kuri, 
jei būtų tiesa, pašalintų as
menį iš padorios visuomenėj 
pav., venerinės ligos, lepro- 
sis, nekaltumo stoka mergi
nai; 3) Netikras kaltinimas 
dėl asmens netinkamumo jo 
einamoms pareigoms ar pro
fesijai ar nesąžiningumo pa-! 
reigose, ir čia skirtumas da
romas atsižvelgiant į tai, ai*1 
tos pareigos piniginiai atly
ginamos, ar tėra garbės pa
reigos; 4) Netikri posakiai, 
kenkią asmeniui jo profesi
joje ar versle, pav., kad mo
kytojas esąs smakas, kuriam 
nedera draugauti su padorio
mis merginomis, arba kad 
advokatas yra šarlatanas, 
arba kad kunigas savinasi 
kolektas, arba kad biznierius 
esąs bankrūtas; bet pasaky
mas, kad biznierius melavo 
apie prekes nėra baustinas, 
išskiriant ypatingas sąlygai

(B-d.) ..

kad kiekvienas asmuo gali 
džiaugtis savo geru Vardu, 
ligi bus įrodyta teisme, kad 
tas vardas be pamato, šmeiž
to teisingumą įrodyti turi

ginčas yra ne apie asmens 
charakterį, bet apie tam tik
ro išsireiškimo netikrumą. 
„Reputacija” yra nuomonė, 
paplitusi gyvenamoje vieto
je apie asmenį, paremta žmo
nių tėmijimais. „Charakte
ris” nesiremia nuomonėmis, 
neveikiamas kitų pažiūrų ir j 

įvykio ir vėl tas pasikartojo, I ne£a^ nukentėti nuo skanda- 
nes dingęs antras lavonas. P°» nes Lata,! yra nuolatiniai 
Vieni sakė, kad žemė prary- asmens būdo, palinkimų ar 
ja, nes neva tai buvę užkeik- PaPr°čių požymiai.
ti, kiti dar kitokias išvadas Šmeižtas, dėl kurio gali 
darė, kol tas pasiekė vdkie-PŪti bylinėjamasi, turi būti 
čių valdžios ausis. Tuo tarpu „paskelbtas.” Jei asmuo sa- 
ir vokiečių policija, kvotusi vo nuomonę pareiškia šmei- 
aplinkinius gyventojus, nie-Imamajam asmeniui, ir to pa
ko neišaiškino, tik įsakiusi, | reišklm© niekas kitas negir- 
kad būtų jai padarytas pra
nešimas, jeigu artimiausiu 
laiku kas nors mirtų ir būtų 
manoma laidoti tose kapinė
se. Praslinkus kuriam laikui, 
vėl mirė vienas diktas žmo
gus. Apie jo mirtį vietos vo
kiečiai žinojo. Esant tokiai 
padėčiai, policijai su keletu 
vietos gyventojų teko saugo
ti lavonų dingimo priežastį. I 
Kadangi tai buvo vasaros 
laikas, esantys kapinyne aly
vų ir kiti krūmai seklius 
maskavo. Apie 12 valandą 
pravažiavo žydiškas vežimas 
su keturiais vyrais, kuris, I 
pasukęs į šoną, sustojo. Vie-i 
nas iš jų įėjęs į kapinyną, 
apsidairęs, apžiūrėjęs naujai 
supiltą kapą, mojo ranka li
kusiems. Dviem lopetoms ka 
sant karštą iškasė į 5 minu
tes. Karstą palikę duobėj, o 
lavoną iškėlę ir uždėję vie
nam ant pečių, o kitam pri
laikant įvertę į vežimą ir dar) 
didesne skuba užkasę duobę, 
nudūmė miestelio link, poli
cijos slaptai sekami. Sustojo 
ties vieno prekybininko var
tais, už kurių vežimas dingo 
Praslinkus dešimčiai minu
čių, „įsiprašė’1’ kieman ir po
licija. Namo rūsy (skiepe) 
buvo rasta priruoštas kati-

įdėjo, šmeižtas nebuvo pa
skelbtas. šmeižtą turi girdė
ti ar skaityti tretieji asme
nys, ir jei pasakyta svetimo
je kalboje, tai ta kalba turė- 

|jo būti trečiųjų suprasta, ir 
1 reikia įrodyti, kad šmeižėjas 
borėjo arba galėjo numatyti, 
kad tretieji asmenys girdės 
ar pakartos kaltinimus, pav., 
šmeižtas parašytas ant atvi
ruko, arba straipsnis spau
doje. Kiekvienas šmeižto pa
kartojimas teikia pamato 
naujai bylai. Šmeižtų sklei
dėjas negali dangstytis gan
dais, bet turi būti pasiruošęs 
įrodyti posakio teisingumą. 
Kai A paruošė šmeižiantį 
straipsnį, B straipsnį spaus
dino (sustatė), ir C (laikraš
tis) paskelbė, visi trys yra 
atsakingi.

Amerikoje šmeižto bylos 
yra dviejų rūšių: libel (libel- 

'lum), šmeižtas raštu, spau
da, paveikslais — karikatū
romis ir kitomis matomomis 
priemonėmis; ir slander — 
šmeižtas gyvu žodžiu, vei
kiąs klausą. Skirtumas tarp 
dviejų bylos rūšių yra dide
lis. Spausdintas šmeižtas ga
li būti ir kriminališkai bau
džiamas, nors ir žodiškas 
šmeižtas kai kur įstatymų 

las Ir to žmogaus lavonasI baudžiamas, pav., merginos 
gulėjo ant grindų. Padarius “ *
smulkesnę kratą, rasta ir ATVYKSTA IŠ LIETUVOS 
anksčiau dingusių lavonų --------
drabužiai; vieno lavono kel- Išplaukusiu iš Gothenbur- 
nėmis net vienas dalyvis tuo go švedų Amerikos Linijos 
metu buvo apsiavęs. Katilas laivu Kungsholm, atplaukia į 
buvo priruoštas muilui dary- Ameriką sekanti lietuviai: 
ti, nes kaip priemaiša rasta Kun. Vincas RUdžinškas į 
muilinio akmens. Sako, kad Chicago, UI.
tuos žydus vokiečiai sušau- Motiejus Kalanta, Stotten- 
de, o žmonės apie tai sužino- ville, N. Y.
ję daugiau pas žydus muilo Juozas ir Nelis Gudeliaus- 
nepirko; kad ir nesisekdavo kai, Auburn, Pa.
jiems tinkamo pasidaryti, 
tačiau gaminosi patys na
muose.

Senelis, kuris vokiečių pri
verstas tuos sušaudytus žy
dus Užkasė, esąs jau miręs.

Petra Palubinskas (mote
ris), Chicago, UI.

Jonas žičkus, Waukegan, 
UI.

Margareta Mernikaitė, 
Great Neck, L. I., N. Y.

Susiv. 134 kp. - 
kas, Baciuška, Vii

Šv. Jurgio parapij

Mot S-gos 35 lą 
gaitienė, Kučinsku 

Gyv. M D-ja 
čionienė,

Amž. Rož.D-ja; 
nė,

Šv. Vardo D-ja

Kun. J.Laxu 
nimo orkestro 
jamą orkestrą

I^KILMIN(

Petras Šaltenis, New York,

Motorlaivis Kungsholm at
plauks į New Yorką birželio 
27 d. Pier 97, gale West 57tfr 
St., New York, N. Y. Gimi- 
nes norj keleivius pasitikti, 
malonėkite kreiptis į Custom 
House Room 219 gauti leidi
mą, reikia kreiptis asmeniš
kai.

, . ■ ' Irt

VI. P.MučinstaM^)l(

— Profesionalai fir biznie- 
riai skelbkitčs'’’Amerikc^^ 

jei norite, kad jūsų biznį vi- 
suomenė žinotų.

r

liepos \ 
Me, Maspei 
Septintoji Liet 
Dienos iškilmės 
^rytopamald 

Atsimainym 
W foto,; 
7^ grojant,'

Čia nuo 2 
programa, 

^tiestai, m

Apreišh 

tam tikrą 
ProgramoiŠv. Juozapo parapijos klebo-
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aedidėlio būrelio 
a. ligonines perso- 
krities- valdybos,1 
sės bylinėtis bet 
būrelio iMriūi,,’Uft 
įas stambūs būrys 
ylai nėra pamato.

žodžio laisves 
iai apsaugojimai 
tykų padėties, ir 
os'l&veš'O^

ims 
lyaune teiki* . 
i (actionable per 
ūžiu: 1) Netikras 
jadarius kurį kri- 
usikaltimą, kuris.

feia^aOįr 
lorios visuomenės, 
•inės ligos, lepro- 
umo stoka mergi- 
etikras kaltinimas 
i netinkamumo jo 
pareigoms ar pro- 
lesąžiningumo pa-

žvelgiant į tai, ar 
js piniginiai atiy- 
r tėra garbės pt 
Netikri posakiai, 

neniui jo profesi- 
sfe, pav., kad mo- 
b smakas, kuriam 
gauti su padorio- 
lomis, arba kad 
yra Šarlatanas, 
kunigas savinasi 
rba kad biznierius 
■utas; betpasaky- 
biznierius melavo 

>8 nėra baustinas, 
ypatingas sąlygai' 

nW n eMMfy -maią-l
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Šaltenis, New York,

ris Kungsholm at-

rork,N. Y. Gupi-
,7. •- -...... dėmus pasitikti, 

j kreiptis į Custom 
om 219 gauti leidi-
i kreiptis asmeniš-

..'.-L< A, 'O

_ O ’-diltulab

e, kad iW 
žinotų.

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

Birželio 24 d. įvyko Fede
racijos apskr. mėnesinis po
sėdis, kuriame dalyvavo šie 
atstovai:
Apreiškimo parapijos:

Susiv. 135 kp. — Ulevi
čienė,

Amž. Rož. D-ja — Gar- 
liauskienė, Kamarauskienė,

Gyv. Rož. D-ja — Žvinie- 
nė, Draugelienė,

Tretin. D-ja — Bendziu- 
vienė,

Mot. S-gos 29 kp. — Biele- 
vičienė, Subatienė, Vaitiekū
nienė, Šertvytienė,

Choro — Ivanauskas, Ada- 
mavičiūtė, Buzas, Dobravals- 
kaitė, Jagminas, Jankus, Že
maitis, Morkūnas, Wieta, Le- 
vonas, Vaiciekauskas, Šle- 
giūtė,

Vyčių 41 kp. — Mažeika, 
Buzas,

Vaikelio Jėzaus — Žemec- 
kienė,

Šv. Vardo D-ja — Vitkus.
Karai. Angelų parapijos:

Sodai. D-ja — Vasauskai- 
tė,

Susiv. 134 kp. — Krušins- 
kas, Baciuška, Vilniškis.
Šv. Jurgio parapijos:

Mot. S-gos 35 kp. — Bran 
gaitienė, Kučinskienė,

Gyv. Rož. D-ja — Jakub 
čionienė,

Amž. Rož. D-ja — Gerulie 
nė,

Šv. Vardo D-ja — Kačins 
kas, »

Susiv. 115 kp. — Spaičys.
Atsimainymo V. J. parap.:

Šv. Rož. D-ja — Norkevi- 
čienė,

Mot. S-gos 30 kp. — Petru
lienė,

Šv. Vardo D-ja — Čiupas.
—o—

Žemės pirkimo komisija 
sparčiai dirba. Komisijos na
riai p. Čiupas ir K. Vilniškis 
išduoda raportą, nurodyda
mi, kad ši komisija yra ap
žiūrėjusi keletą vietų, ku
rios yra tinkamos salės sta
tybai, tačiau daromi žygiai 
rasti didesnį pasirinkimą. 
Jaunimo atstovas p. Ivanaus
kas praneša, kad Apreiškimo 
rnr. choras yra numatęs 
rengti didelę Dainų Šventę, 
kurioje būtų sujungtos bend
ros jaunimo jėgos, tikslu su
burti visą jaunimą vienon 
šeimynon. P. Krušinskas aiš
kina iš Lietuvių Dienos (ku
ri įvyks liepos 4 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe) komiteto 
darbuotės, ragindamas at
stovus susirūpinti jos pasise
kimu ir talkininkauti rengė
jams. Be to, buvo visa eilė 
smulkesnių pasitarimų iš 
bendro veikimo.

Metinį nario mokestį užsi
mokėjo: Maspetho par. Mot. 
S-gos 30 kp. ir Karai. Ange
lų par. Susiv. 134 kp.

Draugijos, kurios nario 
mokesčio dar neužsimokėjo, 
malonėkite tai atlikti sekan
čiam Fed. Apskr. posėdyj.

Kun. J. Laurynaitis, Karalienės Angelų par jau
nimo orkestro iniciatorius ir jo vedėjas. Jo vadovau
jamą orkestrą girdėsime liepos 4 d., Klsačiaus parke.

IŠKILMINGA DIENA

Kaip jau žinoma, šį šešta
dienį — liepos 4 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe, įvyksta 
Septintoji Lietuvių Diena. 
Dienos iškilmės prasidės 11 
vai. ryto pamaldomis Maspe- 
tho Atsimainymo V. J. baž
nyčioje. Po to, jaunimo or
kestrui grojant, publika žy
giuos į Klasčiaus Clinton 
parką. Čia nuo 2:30 vai. pra
sidės programa, k. t. jauni
mo kontestai, maršų muzika 
ir 1.1. Išgirsime Karalienės 
Angelų, Apreiškimo ir Mas- 
petho parapijų chorus, kurie 
atliks tam tikrą dalį skirtos 
dainų programos. Be to, bus

MASPETH. L. I.

Maspetho altoriaus minis- 
trantai privačiomis mašino
mis išvažiuoja visai savaitei 
atostogų į Fort Salongą, L. I. 
liepos 13 d. Vyriausiais disci
plinos vykdytojais stovyklo
se paskirti p. Galcius ir kun. 
P. Lekešis.

— Šv. Vardo ir Altoriaus 
draugijos rengia išvažiavimą 
į Fort Salongą liepos 12 d. 
piknikauti ir pasimaudyti.
-uapnąg ųaų oųąodsupf — 
tų Sąjungą išvažiuoja į Fort 
Salongą liepos 15 d. uogauti 
ir maudytis.

— Katalikų klubas ir pa
rapijos jaunimo draugija iš
važiuoja į Fort Salongą lie
pos 26 d. „Beach stake par
ty” celebruoti.

— Pereitą sekmadienį po 
Mišparų įvyko bendras visų 
parapijos draugijų atstovų 
pasitarimas vietinio klebono 
kun. J. Balkūno pagerbimo 
reikalu. Draugijų atstovai 
vienbalsiai nutarė parenkti 
bankietą parapijos salėje 
klebono sugrįžimo iš vakaci- 
jų dieną. Čia draugijos ir jų 
atstovai:

Šv. Vardo draugijos — S. 
Cerebiejus ir J. Girnius.

Parapijos Komiteto — P. 
Šlapikas ir O. Vyšniauskienė.

Choro — J. Tamošaitis.
Altoriaus draugijos — P. 

Šimkienė.
Tretininkų d-jos — K. 

Brusokas.
Rožančiaus d-jos — Bal- 

trūnienė ir M. Norkevičienė.
I

Moterų Sąjungos — Va- 
lantiejienė ir P. Morkevičie- 
nė.

SLRKA. 108 kp. — K. Gai
šius.

L. Vyčių 110 kp. — P. Ci
bulskis.

Sodalicijos — Genevaitė 
Liziūnaitė.

Bankietui tikietus jau da
bar galite gauti' arba klebo
nijoje arba pas minėtų drau
gijų narius.

— Antroji, jau pagerinta, 
ekskursija tik vienu gražiu 
laivu įvyks rugpjūčio 15 d. 
Rengia Karalienės Angelų ir 
Maspetho parapijos.

Kurie negalėjo vykti su pir 
maja ekskursija, dabar su 
tais pačiais tikietais galės

Apreiškimo parap. choras, vedamas muz. J. Jankaus, liepos 4 d. atliks dalį dainų programos. Šis 
gausingas choras gerai išlavintas, ką patys patirsime dalyvaudami Septintojoj-Lietuvių Dienoj.

vykti antraja ekskursija, tik 
reikia pirmesniuosius tikie- 
tus pakeisti kitais tikietais, 
kurie gaunami klebonijose.

kraščiuose: Asbury Park 
Atlantic City, N. J.

STAIGI MIRTIS

ar

šv. Jurgio Pararp.

— Mot. S-gos 35 kp. susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, liepos 5 d. 4 vai. p. p. Tar
simos apie kuopos veikimą. 
Visos narės kviečiamos būti
nai dalyvauti.

— Mūsų sąjungiečių tarpe 
pasigirdo linksma žinutė, 
kad sąjungietė Pagužinskie- 
nė, keletą metų našlavusi, iš
teka už antro vyro.

.— Ateinantį sekmadienį, 
9 vai. ryto bus šv. Mišios 
laikomos Šv. Rožančiaus D- 
jos intencija. Narės kviečia
mos atsilankyti salėn 8:30 
vai., iš kur in corpore, su 
ženkleliais eisime bažnyčion 
ir vėliau prie Dievo stalo.

— Su liūdesiu turime pa
minėti, kad iš Šv. Rožan
čiaus D-jos amžinai atsisky
rė narė R. Jatkauskienė. Li
kusiems šeimos nariams 
reiškiame užuojautą.

Birželio 25 d. palaidotas iš 
šv. Jurgio par. bažnyčios a. 
a. Vladas Nemanis, 45 metų 
amž., gyv. 540 Essex St., 
Brooklyne. Smarkiau tesirgo 
tik vieną dieną ir nuvežtas į 
ligoninę tuojau mirė. Paliko 
dideliame nuliūdime savo 
žmoną, dvi dukreles ir žentą. 
Palaidotas iškilmingai su 3- 
mis šv. Mišiomis, kurių metu

giedojo vargoninkų choras, 
kas darė gražų įspūdį. Velio
nis buvo pavyzdingas žmo
gus, gražiai su visais sugy
veno, tai ir palaidojo gausin
ga minia žmonių. Lai būna 
jam ramybė amžina Aukš
čiausiojo globoj.

LEGIJONIERIAMS

A.L.L. Dariaus-Girėno Pos
to susirinkimas įvyks trečia
dienio vakare, liepos 8 d. Po
sto ramovėje, 297 Wythe
Ave., kampas So. 1st St., žinosi visą pasaulį.

Brooklyne.
Darbo tvarkoje: atstovų 

rinkimas į Legijono seimą, 
kuris įvyks rugpjūčio m. 1 ir 
2 dd., New Britain, Conn.; 
įstatų pakeitimų svarstymas, 
pasiūlymai seimui, Dariaus- 
Girėno pagerbimo iškilmės 
ir eilė kitų reikalų.

Visi nariai raginami gau
siai dalyvauti. Visi eks-ka- 
riai ir jūreiviai kviečiami 
stoti nariais.

V. Trainaitis, Adj.

Skaityk „Ameriką

SUKAKTUVĖS

Liepos 4 d. sueina 10 metų 
vedybinio gyvenimo Jonui 
ir Bronei Brundzams. Šias 
sukaktuves jie mano praleis
ti kur nors Atlantiko pa-

Tai didžiulis Karalienės Angelų parapijos choras, vadovaujamas muz. Pr.
A. Dulkės. Sudainuos keletą gražių dainelių liepos 4 d., Klasčiaus parke.

RYTO J-LIEPOS 4.
I

ir kitų įvairumų, kurie atsi
lankiusiems suteiks daug 
malonumo.

Čia taip pat įvyks $200.00 
dovanų laimėjimas. Visi, ku
rie įsigijo laimėjimo tikie- 
tus, kviečiami laimėjimų pa
skirstyme dalyvauti, kad tuo 
išvengus bereikalingų su
trukdymų.

Šokiams gros plačiai žino
mas Avižonio-Allen radio or
kestras, taip kad muzika bus 
gerai girdima ir parke, nes 
įvesta specialūs garsiakal
biai.

Ši diena bus tikrai lietuvių 
džiaugsmo diena, nes ją pra
leisime grynai savųjų tarpe. 
Pasimatysim visi!

SEPTINTOJI LIETUVIU DIENA
1

Klasčiaus Parke, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKES 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.
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25 JUBILIEJINIS VARGO- 
NINKŲ S-GOS SEIMAS

Mogns paveMas, 
man Padorumo Le 
gina Legijono pn

Etiopija būvi 
foSąįungoni 
valstybės, iri 

jo jai saugu] 
mybę. štai, 
„civilizacijos’ 
riavo Etiopi 
smerkė Itali 
Etiopijai negi

kuri taikoma ypa 
nėms Valstybėms, 
liečia krutamus į

kad tarnautų i 
vei. Holywoodi 
mintojai gero; 
ėmė šv. Tėvo 
kad enciklika 
kenks, bet ds 
dustriją. BĮ 
kovos bus ve 
nėj plotmėj.

šaulyje whrj 
komisijų pavei!

aukštumoj ir 
giems paveiki 
vas ragina pa

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

Šnipais, policija 
menės pagalba i 
piliečius, Lietuvos 
šų vyriausybė taip 
no" piliečiuose vi 
fcad net 70 mos. p

ninku kandidatas; 
si buvo tautiniai 
liūdnas farsas.^ — 
įlos gi „vienybės” 
tavos žmones? Ar t 
^Bingumo" laukis

’’AMERIKA” TIK

„BUNCO PARTY

niėkai kreipė 
M praėyda 
^Italijai Et

pasmerkti, hj 
reigoti blogų v 
žilis įvertina kr 
reiksią svarbą i 
toj, propaganda

Tel.: STagg 2-^409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

^XVIstrai] 
jam 50 mi 
karą su ii 

floriną perserj 
totas, kad ir; 
Girnas gali ab

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Standard”

Tel: STagg 2-4048

M. P. BALLAS. Inc. 
BIELIAUSKAS

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

Arėjau karo, i 
buvo man pi 
mus apleidote. 
torija atmins 
aus” Imperal 
prieš tautų 

: pasmerktasis
Wo tarti pa 
Wbetauti

DARIAUS IR GIRĖNO SU
KAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Penktadienį, liepos -17 d. 
ikanka lygiai 3 metai, kai 

i aginga mirtis užklupo a. a. 
didvyrius — lakūnus Darių
ir Girėną. Tą įvykį tinkamai 
ir iškilmingai minėti, Da
liaus ir Girėno Fondas po
draug su A. L. Legijono Da- 
: iaus-Girėno Postu 1 nr. ir 
kitomis draugijomis rengia
mi penktadienį, liepos 17 d. 
į: įdaryti dideles iškilmes.

Penktadienį 10 vai. ryte 
preiškimo Pan. Šv. bažny

čioje įvyks pamaldos už a. a. 
didvyrių vėles su pamokslu. 
Gi tos dienos 8:30 vai. vaka
re Apreiškimo parap. salėje 
— viešas paminėjimas, kur 
kalbės įžymūs kalbėtojai; 
koncertinę programos dalį 
atliks Apreiškimo choro dai
nininkai, vad. muz. J. Jan
kui. Įėjimas nemokamai.

Apylinkės lietuvių visuo
mene kviečiama dalyvauti 
j lose iškilmėse ir tinkamai 
ir iškilmingai pagerbti šiuos 
didvyrius.

Tą patį vakarą 7 vai. įvyks 
taipgi Dariaus ir Girėno Fon
do seimelis, į kurį prašomos 
visos draugijos prisiųsti sa
vo atstovus. A. J. M.

Pagal Vargon. S. Centro 
pirm, paskelbimą, šis jubilie
jinis Vargon. Sąjungos sei
mas įvyks šv. Jurgio parap. 
salėj, 207 York St., Brooklyn, 
N. Y., š. m. rugpjūčio 19 d. 
Ta proga primename, kad 
iškilmingos šv. Mišios prasi
dės 10 vai. ryte, laike kurių 
giedos vargoninkų choras, 
komp. J. Žilevičiaus veda
mas. Po pamaldų posėdžiai 
parapijos salėj. Koncertas į- 
vyks. Klasčiaus salėje, Mas- 
pethe 7 vai. vakare. Koncerte 
^dalyvaus vietiniai chorai, 
solistai ir svečiai artistai. Po 
koncerto šokiai ir vakarienė. 
Į vakarienę tikietus reikia 
įsigyti arba užsisakyti iš 
anksto, kaip vietiniams, taip 
ir iš toliau į seimą atvyku- 
siems.

Atvažiavusieji iš toliau į 
seimą muzikai ir svečiai, no
rintieji nemokamas nakvy
nes gauti, turi apie tai pra
nešti ne vėliau savaite laiko 
prieš. Kreipkitės šiuo adre
su: J. Brundza, 175 High St., 
Brooklyn, N. Y.

Seimo rengimo komisija.

Maspetho Atsimainymo 

Viešpaties Jėzaus parapi
jos choras, vad. muz. J. 
Tamošaičiu. Dalyvauja 

Lietuvių Dienoj — liepos 
4 d., Klasčiaus parke, kur 
atliks dalį dainų progra
mos

•'i.■ i
V* 4 1

Į- <'
rį >• 'Jai■įpi v

Liepos 3 d., 1936 m.

r=-----------------------------------------------------—'
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

i DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1111 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITĘ) 

179 So. 2nd Street

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

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET
_________ _______ ______ ' ______

VALANDOS:
B—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllc 0-3040
—---------—1---------------------- - -

Išmone vieningumo. 
Tautininkų original' 
„Vigilanti cure” em 
Dievas Ir Istorija a1 
Šliupas su komunis 

Trečia partija..

„SHOWER PARTY

Birželio 27 d. p. Elenai 
Okaitei, gyv. 19 Chestnut 
St., Brooklyne, buvo sureng
ta „Shower party,” kurion 
susirinko gražus būrelis jau
nimo.

Ir supuolamai, tuo pat lai
ku buvo surengtas siurpry- 
zas jos sužadėtiniui p. Al
fonsui Morkevičiui.

Suteikta gražių dovanėlių. 
Gražiai laiką praleidę, visi 
buvo patenkinti.

Moterų Sąjungos 29 kp. 
rengia „Bunco party,” kuri į- 
vyks liepos 8 d. 8 vai. vaka
re Apreiškimo parap. salėj. 
Visas pelnas skiriamas įren
gimui šv. Antano stovylos. 
Bus duodamos dovanos prie 
kiekvieno stalo. Įžanga 35 
Kviečiam visus atsilankyti.

Koresp.

Gimusi Lietuvoje lietuvai
tė pabaigė Blissvillės pra
džios mokyklą. Atvykusi į 
šią šalį, turėjo sunkią moks- 
jo pirmąsias vietas už geo- 
pralenkti du skyrius ir baigė 
su pasižymėjimu vos sulau
kusi 13 metų amžiaus. Ame
rikos Legijonas apdovanojo 
ją medaliu už istoriją; laimė
jo pirmąsias vietas už geo
grafiją ir siuvimą. Rekomen
duota į vieną iš apylinkės

geriausių aukštesnių mokyk
lų. Laimingo tolimesnio pa
sisekimo Valerijai Očikas.

Blissvillietis.

VAIRUOTOJAS YRA 
ATSAKINGAS

Vairuojančiam bet kokį 
motorinį vežimą asmeniui pa 
tikimas rimtas atsakomingu- 
mas. Todėl vairuotojas visa
dos turi būti atsargus ir nei 
valandėlei nepamiršti, kokios 
rimtos gali būti pasėkos dėl 
neatsargaus vairavimo. Kai 
kurie vairuotojai tiki tam, 
ką jie savo akimis mato, bet 
jie nekreipia tinkamo dėme
sio į tai, kas jiems žodžiu pa
sakojama. Jie yra visai abe
jingi juos iš visų pusių su
pantiems pavojams. Jie daž- 
hai remiasi gera laime ap
saugoti save ir kitus nuo ne
laimingų įvykių; kad sutau
pyti keletą sekundžių, jie 
stveriasi rizikingų progų, 
brangios žmogaus gyvybės 
arba, kelių mėnesių kančių li
goninėje sąskaita.

Niekam nėra paslaptis, ko 
iš tinkamo vairuotojo reika
laujama, būtent, — kad jis 
Visados būtų budrus, kad jis 
galėtų laiku susikaupti, ir 
kad turėtų ramius nervus, 
gerai matytų ir girdėtų.

Iš patyrimo žinoma, kad 
daugelis žmonių gali vairuo
ti, kai visos sąlygos yra nor
malės, bet kai tik jos pasi
keičia — pačiu reikalingiau-

IKI METU GALUI

siu momentu, jie susimaišo, 
ir nors jie žino, kas reikia 
daryti, bet jie nesusivokia 
pakankamai greitai, kad iš
vengti nelaimingo įyykio.

Nereikia mums patiems 
tai visa patirti, kad pasida

ryti savo sprendimą jų at
žvilgiu. Mes galime pasimo
kyti iš kitų žmonių patyri
mų ir stengtis išvengti pana
šių klaidų.

New Yorko Miesto
Policijos Departamentas.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam* 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems ta
ksiams. Kainos labai prieinamos. '

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L !
PRIE FOREST PARKWAY 
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Birželio 20 d. Creedmore 
State ligoninėje mirė Kazi
mieras Urbonas, 44 metų 
amž., gyv. 35 So. 3rd St., 
Brooklyne. Paliko nuliūdime 
moterį ir 2 sūnus. Palaidotas 
birž; 23 d. iš Apreiškimo 
bažnyčios į šv. Jono kapus.

Birželio 26 d. mirė Augus
tinas Andrašiūnas, 71 metų 
amž.,’ gyv. 164 Hope St., 
Brooklyne. Paliko nuliūdime 
moterį, du sūnus ir dukterį. 
Palaidotas birž. 29 d. iš Ap
reiškimo bažnyčios į šv. Jo
no kapus.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Alex. Radzevičius.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Pereitą savaitę Albertas 
Čižauskas baigė Richmond 
Hill High Schoolę su pasižy
mėjimu. Jis baigęs Apreiški
mo parapijos mokyklą. Da
bar žada eit toliau mokytis.

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 tik 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 LIETUVĮ

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.

Tel: STagg. 2—7177

EVERGREEN 8-9770

231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

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

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

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

ei.: STagg 2-2306

FALOCIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVE =

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

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas 
A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ Ę 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: š

J. GINKUS, =
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
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/Tel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912,

! JOSEPH LE VANDA
! Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas
į NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.|

• Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa-] 
mainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

Lietuvos spaudos 
pu verčia laikra 
pilti agitacinius ti 
straipsnius. Prieš s 
įte „Rytas” ir, 
tmies" atsisakė 
stndpBūius dėti. V; 
gjjo visam men 
tomuir pašali 
Wm Amer 
tai atrodo didžiausi 
bė. Vyriausybė re 
kad piliečiai ar gruj 
jiems laikraščius iš 
šų. E tikro, tai si

S m

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

RAPOLAS KRUČAS

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

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

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ .
PERSIKĖLE NAU JON VIETON, TAI YRA:

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

1 Iki 3 Ir nuo Sekmadienį:
7—8 vai. vakare 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. Elizabeth 2-8661

KOSULYS “ Tl ’To8
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 šalčiu,

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 1S:

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASĖNAS BAKING CO.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien 1S 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pasau
kite ar parašykite adreeuo 
darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

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




