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Šnipais, policija ir kariuo
menės pagalba suvaržiusi 
piliečius, Lietuvos tautinin
kų vyriausybė taip „įsąmoni
no” piliečiuose vieningumą, 
kad net 70 nuoš. piliečių per 
rinkinius pasisakė už tauti
ninkų kandidatus; bet jie vi
si buvo tautininkai... Tai 
liūdnas farsas... — Na, ar to
kios gi „vienybės” nori Lie
tuvos žmonės? Ar tokio „są
moningumo” laukia lietuvių 
išeivija?

TAUTŲ SĄJUNGA NEPRI- 
PAŽINO ETIOPIJOS 
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Lietuvos spaudos įstaty
mas verčia laikraščius tal
pinti agitacinius tautininkų 
straipsnius. Prieš seimo rin
kimus „Rytas” ir „Lietuvos 
Žinios” atsisakė panašius 
straipsnius dėti. Vyriausybė 
uždaro visam mėnesiui abu 
dienraščiu ir pašalino jų re
daktorius. Amerikiečiams 
tai atrodo didžiausia kvaily
bė. Vyriausybė reikalauja, 
kad piliečiai ar grupės leistų 
jiems laikraščius iš savo lė
šų. Iš tikro, tai savotiškas
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Popiežius išleido naują en
cikliką — „Vigilanti cura,” 
kuri taikoma ypač Jungti
nėms Valstybėms. Enciklika 
liečia krutamus paveikslus 
ir ragina tikinčiuos kovoti 
blogus paveikslus. Užgirda- 
mas Padorumo Legijoną, ra
gina Legijono prižadą tikin
tiems atnaujinti kasmet ir 
įsako vyskupams visame pa
saulyje sudaryti cenzorių 
komisijas paveiislus peržiū
rėti ir gerus Užgirti,~i)logus 
pasmerkti, žmonės bus įpa
reigoti blogų vengti. Popie
žius įvertina krutamųjų pa
veikslų svarbą apšvietoj, do
roj, propagandoj. Kad iškelti 
vertus paveikslus reikiamoj 
aukštumoj ir kenkti blo
giems paveikslams, šy. Tė
vas ragina paveikslų indus
triją taip sutvarkyti ir vesti, 
kad tarnautų žmonijos gero
vei. Holywoodo paveikslų ga
mintojai geroj k dvasioj pri
ėmė Šv. Tėvo raštą ir mano, 
kad enciklika ne tik nepa
kenks, bet dar pagerins in
dustriją. Blogų paveikslų 
kovos bus vedamos pasauli
nėj plotmėj.

—o—
Etiopija buvo priimta Tau

tų Sąjungon 1923 m. Visos 
valstybės, ir Italija, prižadė
jo jai saugumą ir neliečia
mybę. Štai, Italija šiemet 
„civilizacijos” vardu užka
riavo Etiopiją. Tautos pa
smerkė Italiją, bet silpnai 
Etiopijai negelbėjo. Impera
torius Haile Selassie asme
niškai kreipėsi į Tautų Są
jungą, prašydamas nepripa
žinti Italijai Etiopijos, varto
ti sankcijas ir Konvencijos 
X ir XVI straipsniais pasko
linti jam 50 milijonų dolerių 
tęsti karą su italais. Impe
ratorius persergėjo mažasias 
tautas, kad ir joms panašus 
likimas gali ateiti, kad Tau
tų Sąjunga bejėgė. „Aš ne
norėjau karo, sakė jis, karas 
buvo man primestas. Jūs 
mus apleidote. Dievas ir is
torija atmins jūsų sprendi
mus” Imperatorius stovėjo 
prieš tautų atstovus, kaip 
pasmerktasis mirčiai. Jam 
leido tarti paskutinį žodį. Jį 
pagerbė tautos, išskyrus Ita-

ŽENEVA.— Tautų Sąjun
ga dar kartą parodė savo 
jejėgiškumą, atšaukdama 
sankcijas prieš Italiją. Itali- 
; a laimėjo... Jei anksčiau ma
žosios valstybės pasitikėjo T. 
Sąjunga, tai dabar jos nusi
vylė, kai ji išdavė Etiopiją 
Italijai.

Nors Etiopijos prijungimo 
Italijai pripažinimas atidė
tas, bet atmesta ir Etiopijos 
neguso rezoliucija, kuria 
reikalauta Etiopijai paskolos 
tolesniam karo vedimui prieš 
italus.

Pietų ir centro Amerikos 
valstybių bei Panamos atsto
vai po šio įvykio pareiškė 
nepasitikėjimo Tautų Sąjun
ga.

Jau T. S-ga susidūrė ir su 
kitu painiu — Dancigo klau
simu. Jei Italijai pavyko žy
giai Afrikoje, dėlko Vokieti
jai neturėtų pavykti atgauti 
Dancigą.

Gauta žinių, kad Vokietija 
kėsinasi užgrobti Dancigą. 
Visa, kas Dancigo nacių vei
kiama, veikiama su Berlyno 
žinia.

ros. Birž. 27 d. jie paliko lai
vą ir maža valtimi leidosi 
tirti jūros gylio tarp Ar
changelsko ir Kandalaška į- 
lankos. Po 3 dienų darbo jie 
grįžo prie laivo, bet pakeliui 
juos patiko baisi audra, kuri 
apvertė valtį ir nunešė jūri
ninką Feodosjevą. Be irklų, 
baisiam šaltyj ekspedicijos 
nariai rankomis įrėši prie 
laivo, bet nuo šalčio ir nuo
vargio jų 10 mirė, o likęs 20 
metų amž. jaunuolis Kruko- 
vas su 10 lavonų įrėši, vieną 
ranką pririšęs prie valties, 
kad audra jo neišneštų. Kai 
laivas Toros rado ekspedici
jos laivelį ir Krukovas jau 
buvo be sąmonės, bet jį pa
vyko atgaivinti, žuvusieji pa 
laidoti iškilmingai vienam 
kape.

ŽUVO RUSŲ EKSPEDICIJA

ARCHANGELSKAS. — Š. 
m. birželio mėn. ekspediciniu 
laivu 12 rusų mokslininkų iš
vyko tyrinėti Baltosios jū-

liją. Nėra vilties išlaisvinti 
Etiopiją. Dar kartą.
Sąjunga parodė savo visišką 
bejėgumą. Ji panašiai pasiro
dė, kaip Vilnių pripažinus 
lenkams ir nuskriaudus Lie
tuvą. Dievas ir istorija neuž
mirš šių faktų.

—O—
Taip vadinamas tautiškas 

atgimimo tėvukas, laisvama
nis tautininkas Šliupas dėl 
laisvamanybės idėjos susidė
jo su komunistais. Jis sako, 
kad srovės neturėtų skirti 
lietuvių, partijos linijų netu
rėtų būti, jei tik vieni ir kiti 
dirba laisvai minčiai. Anot 
jo, velniop teeina tautybės 
idealai; kovai su tikėjimu 
viskas turi atsiduot. Taip, 
dar mums netikėjo kai kurie, 
kai tvirtinome, kad šliupui 
daugiau rūpi laisvamanybė 
negu tautybė. Dabar važiuo
ja po kolonijas ir vienija vi
sus: tiek komunistus, tiek 
socialistus, sandariečius ir 
tautininkus į laisvamanybės 
armiją. Graži „misija” ir 
graži kompanija... Internaci- 
jonalas skamba tautininkų 
mitinguose. Dar vienas „ben
dras frontas” atsirado.

—oi—
Politinės konvencijos užsi

baigė, partijos nominavo 
kandidatus. Bet atsirado tre 
čioji Vieningumo partija su 
kandidatu — Lenke. Kiek ši 
partija pakenks vienai ar ki
tai senajai partijai, sunku 
pasakyti. Menama, kad dau
giausiai nukentės demokra
tai. Trečios partijos vadai 
yra pryčerio Smith, gydyto
jas Townsend ir kun. Char
les Coughlin. Naudos iš jos 
tiek bus, kad anos dvi bus 
atsargesnės, teisingesnės ir 
kai kurie šios partijos siekiai 
bus anų inkorporuoti. Nėra 
blogo, kad neišeitų į gerą.

MIRĖ ČIČERINAS

ŠV. TĖVAS IŠLEIDO AME
RIKOS VYSKUPAMS 

ENCIKLIKĄ

MASKVA. — Georgij 
čerin, buvęs Sov. Rusijos 
sienių reikalų komisaras ir, 
bendrai, vienas sovietų ge
riausių tarptautinių politikų, 
mirė liepos 7 d. sulaukęs 64 
m. amžiaus, čičerinas vedė 
užsienio ministeriją iki 1930 
m., kada jo sveikata pairo ir 
savo vietą turėjo užleisti Lit- 
vinovui. Įdomiausia gal tas, 
kad čičerinas buvo aristo
kratų kilmės, jo tėvas buvo 
caro diplomatu, o pats čiče
rinas dirbo nuo karo pabai
gos proletarinei Rusijai visą 
dešimtmetį, sėkmingai ves
damas Sov. Rusijos užsienio 
politiką.

Savu laiku čičerinas, grįž
damas iš Vakarų Europos ir 
užsukęs Kaunan, sutiktas 
stotyj Lietuvos diplomatų, 
juos pasveikino lietuviškai: 
„Sveiki, vyrai.”

či- 
už-

CHINIJOJE NUMATOMAS 
KARAS

DĖLKO SUSTABDĖ 
„RYTĄ” IR „L. ŽINIAS ” Vokiečiai Nori Atsiimti Dancigą

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XI išleido encikli
ką, specialiai adresuotą J. 
Amerikos Valstybių vysku
pams. Enciklikoj • nurodoma, 
kad viso pasaulio vyskupai, 
Amerikos vyskupų pavyz
džiu, kovotų nedorus juda
mus paveikslus, šv. Tėvas 
vyskupijas įpareigoja steigti 
specialias raštines, kurios 
prižiūrėtų filmas. Taipgi nu
rodoma, kad visi tikintieji 
kasmet būtų prisiekdinami 
nelankyti nepadorių paveiks
lų rodymo.

Liet, vidaus reikalų minis- 
teris vienam mėnesiui su
stabdė „Rytą” ir „L. žinias,” 
o jų redaktoriams atėmė tei
sę laikraščius redaguoti. 
Priežastis ta, kad minėtų 
laikraščių redaktoriai, neno
rėdami savo laikraščiuose 
garsinti seimo „rinkimų” 
agitacinių straipsnių, ku
riuos rašė pačios tautininkų 
vyriausybės skirtas biuras, 
savo laikraščius sulaikė trum 
pam laikui. Užtai jie ir yra 
nubausti. Reiškia, Liet, vy
riausybė varu verčia visą 
spaudą tarnauti jos reika
lams.

AUKŠTŲJŲ KŪNO KUL
TŪROS KURSŲ LAIDA

Birželio mėn. pradžioje 
Lietuvos aukštuosiuose kūno 
kultūros kursuose prasidėjo 
baigiamieji egzaminai. Baigę 
kursus gaus teisę dėstyti vi
sose Lietuvos aukštesnėse 
mokyklose kūno kultūrą ir 
karinį parengimą. Nuo bir
želio 1 d. jau priimami naujų 
klausytojų prašymai.

PAPIRKIMAI LENKIJOJE

SvetimųŠANCHAJUS.
kraštų misijonieriai, kurie 
gerai žino Chinijos vidujinę 
padėtį, apleido Kwangsi pro
vinciją. Numatoma, kad tarp 
Kwangsi ir Kwantung pro
vincijų (Kantono) ir Nan
king© (centralinės) vyriau
sybių kils karas. Tarp abie
jų kyla nesutarimai dėl Japo
nijos įsigalėjimo Chinijoj.

, ITALIJA KURIASI 
ETIOPIJOJE

ROMA. — Italai plačiuoju 
mastu imasi priemonių, kad 
išnaudojus Etiopijos gamtos 
turtus.

Įvairūs vyriausybės orga
nai jau paskyrė apie bilijoną 
lirų Etiopijos eksploatacijai.

Italijos ekspertai Etiopi- 
loje ieško žemės turtų, taip 
taip užvedamos plantacijos, 
erdvios galvijams ganyklos 
ir naujo vinis žemės dirbi
mas. Prekybai ieškoma tin
kamų rinkų.

Bet pietuose ir vakaruose 
etiopų atskiros giminės dar 
yra visiškai laisvos ir nenori 
pasiduoti italams.

17 JAPONŲ NUTEISTA
MIRTI

TOKIJO. — Japonų karo 
teismas nuteisė mirti 16 ka
rininkų ir 1 civilinį už sukili
mą, kuris čia įvyko vasario 
26 d.

PARDAVĖ ETIOPAMS 
SKIRTUS GINKLUS 34 BILIJONAI DOLERIŲ 

SKOLOS

EUROPA NAUJŲ ĮVYKIŲ 
IŠVAKARĖSE

HONG KONG. — čia at
plaukė britų laivas La Santa 
Maria, vežantis bombas, gin
klus ir lėktuvus, kurie buvo 
siųsti Etiopijai, dar jai tebe- 
kariaujant su Italija. Dabar 
šis krovinys čia parduotas 
pietinės Chinijos vadams. 
Britų autoritetai laivo nelei
do į uostą. Krovinį išsikrovė 
kantoniečių karo laivas.

ANGLŲ PREKYBININKAI 
LIETUVOJE

Pernai Lietuvos prekybos 
ir pramonės rūmai, drauge 
su kitų Pabaltijo valstybių 
panašiomis įstaigomis, buvo 
suruošę didelę prekybininkų 
ir pramoninkų ekskursiją į 
Angliją, šiemęt panašiu eks
kursiją į Pabaltijo valstybes 
ruošia anglų prekybos ir pra 
monės rūmai. Ekskursija nu
matoma rugpjūčio 1 — 15 d.

BRITŲ INDIJOJE YRA 
4.056.155 KATALIKAI

ROMA. — Indijos katalikų 
metraštis skelbia, kad 1936 
m. Indijoj yra 4.056.155 ka
talikai tarp 300 milijonų ne- 
katalikų. gyventojų. Jie su
daro dvylika vyskupijų, ku
rių kiekviena turi daugiau 
kaip 100 tūkstančių katali
kų.

RUSIJA GRĮŽTA ĘRIE 
SENŲJŲ MOKYKLŲ

MASKVA. — Komunistų 
partijos centralinis komite
tas nutarė panaikinti moky
klose naujovinį „mokslinį” 
mokymo būdą ir grįsti prie 
senovės mokymo tvarkos.

SELASSIE APLEIDO
ŽENEVĄ

ŽENEVA. — Negavęs pa
galbos T. Sąjungoje, Etiopi
jos imperatorius Haile Selas
sie išvyko į Paryžių, o iš ten 
grįš į Londoną. Jis be galo 
pasipiktinęs Europos politi
ka.

LIETUVOS ATSTOVO PA
REIŠKIMAS TAUTŲ 

SĄJUNGOJE

ŽENEVA. — Kalbant apie 
Tautų Sąjungos pertvarky
mą, Lietuvos atstovas parei
škė, kad persitvarkydama 
T. Sąjunga turinti saugotis 
priimti tokius sutarties dės
nius, kurie uždeda jai atsa
komybes nieko bendra su T. 
Sąjunga neturinčias.

WASHINGTON. — Birže
lio 30 d. baigėsi metai su 34 
bilijonais dolerių skolos A- 
merikos ižde.

Prieš ketveris metus vals
tybės skolos siekė 21 bilijo
ną dolerių.

Iždo skolos ypač padidėjo 
ryšium su išmokėjimo vete
ranams bonų.

CHINIJA TURĖS NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

NANKINGAS. — Chinijos 
vyriausybė ruošia naują kon 
stituciją, pagal kurią Chini
jos priešaky stovėtų tvirta 
centralinė vyriausybė su pre
zidentu, kurią rinktų Chini
jos seimas. Prezidentui ..nu
matoma didelė galia. -- *

PASIDAVĖ MEKSIKOS 
SUKILĖLIAI

DURANGO. — Meksikos 
sukilėlių vadas Francisco 
Garcia su 23 draugais pasi
davė federalinei vyriausybei, 
atiduodamas visus ginklus, 
amuniciją ir arklius. Vyriau
sybė užtikrino jiems saugu-

Šie sukilėliai seniai kelia 
revoliuciją prieš vyriausybę 
Durango provincijoje.

PRANCŪZIJA NUSILEIS
VOKIETIJAI?

PARYŽIUS. — Praneša, 
kad socialisto Blumo vyriau
sybė pasiryžusi pamiršti Lo- 
karno sutarties sulaužymą, 
jei Vokietija sutiks stoti į 
derybas sudaryti kokį nors 
saugumo paktą. Tai būtų 
Prancūzijos nusileidimas 
prieš Hitlerį.

LENKAI KONFISKUOJA
VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIUS

Lodzėje suimti keli žymūs 
susisiekimo valdininkai, ap
kaltinti papirkimais, skirs
tant autobusų linijų koncesi
jas. Patikrinus Varšuvos su
sisiekimo centrus, suimta 
dar 11 valdininkų.

VARŠUVA. — Lenkų po
licija Katovicuose sukonfis- 
kavo Aukštosios Silezijos vo
kiečių laikraščius: „Ostdeut- 
sche Ostfront,” „Aubruch” 
ir „Oberschlesische Kurier.” 
Katovicuose išeinąs vokiečių 
„Katowitzer Zeitung” pa
vestas policijos cenzūrai.

VYKSTA Į LIETUVA

PAMINKLAS PRANUI 
VAIČAIČIUI

Sintautuose, kur gimė, au
go ir kur palaidotas mūsų 
atgimimo dainuos poetas 
Pranas Vaičaitis, jo 35 m. 
mirties sukaktuvių proga, 
sintautiečiai pasiryžo pasta
tyti paminklą. Tikimasi, kad 
paminklo statymą aukomis 
parems visa Lietuvos visuo
menė.

ITALAI FORTIFIKUOJA 
AUSTRIJOS PASIENĮ

VIENA. e— Pranešama, 
kad Italija labai stipriai for- 
tifikuoja Brener tarpkalnį, 
kuriuo eina didysis kelias iŠ 
Austrijos į Italiją. Austrai 
tuo labai susirūpinę. Matyt, 
italai bijo Vokietijos pagro
bimo Austrijos.

Tėvų Marijonų Provincijo
las Amerikoj kun. J. J. Ja
kaitis, M.I.C. išvyksta į Lie
tuvą vienuolijos reikalais. Iš 
Lietuvos jis važiuos į Romą 
ir Amerikon grįš tik už po
ros mėnesių, g .

panešama, 
ipriai foęr

EDENO SVEIKATA 
PABLOGĖJO

LONDONAS. — Liūdnas 
galas Etiopijos karo su Itali
ja, kurian Etiopiją Anglija 
stumte stūmė, žadėdama pa
ramą, labai numušė Anglijos 
garbę ir autoritetą. Angli
jos užsienio politikos prie
šakyj stovįs jaunas politikas 
Anthony Edenas pasijuto be 
galo nemaloniai. Dabar dak
tarų patariamas vyksta
vaitei atostogų, nes esą ga
vęs širdies išsiplėtimą.

LONDONAS. — Italijos 
laimėjimai Afrikoj ir didžių
jų valstybių nuolaidos Ver
salio sutarties sulaužyme, 
Vokietiją paskatino prie 
naujų užmačių. Dancigo na
cių vadui buvo leista viešai 
kalbėti T. Sąjungoj, kame jie 
atvirai pasisakė už Vokietiją 
ir begėdiškai puolė T. S-gos 
skirtą Dancigo komisijonie- 
rių bei pačią T. Sąjungą. 
Dabar jau atvirai kalbama, 
kad Vokietija pasiruošusi 
veikti, kad atgavus Dancigą 
ir visą jo teritoriją T. S-gos 
komisijonierisiaus Sean Las
ter autoritetas nebeturįs 
reikšmės.

Sakoma, kad Anglija ir 
Prancūzija pasiryžusios gin
ti Dancigą nuo Vokietijos. 
Jos norėtų, kad joms gelbė
tų Lenkija. Vedami pasitari
mai. Bet Lenkija išsisukinė
ja. Nieko aiškaus nežada. 
Sakoma, kad be Lenkijos pa
galbos Anglija ir Prancūzi
ja pačios vienos nieko nega
lės daryti. Išeina, kad Lenki
ja iš tikro yra susirišusi 
slapta sutartimi su Vokieti- 
jaT kuria žadėjusi Lenkijai 
„pavesti” Lietuvą, jei lenkai 
nekliudysią Vokietijai plėsti 
savo sienas Baltijos pajūriu. 
Vokietija „žadėjusi” dar Ir 
Ukrainos plotus. Jei Lenkija 
išsisukinėja nuo kooperavi- 
ižo SS Anglija ir Prancūzija, 
kad Dancigo nepadavus Vo
kietijai, turi būti kokia nors 
lenkų slapta sutartis su na
ciais.

žiniomis iš Ženevos, be 
Lenkijos kooperavimo Angli
ja ir Prancūzija vargiai pa
kiltų veikti prieš Vokietiją, 
nes tas reikštų karą, o ang
lai su prancūzais priešingi 
karui."

žinovai tvirtina, kad jei 
Vokietija pasiryš užimti už
imti Dancigą, ji tai atliks su 
Lenkijos pritarimu ir tuo bū
du T. Sąjunga gaus dar vie
ną smūgį.

sa-

LENKAI SUSIRŪPINO DĖL 
KOMUNIZMO PAVOJAUS

VARŠUVA. — Lenkijoje 
komunistų veikimas smar
kiai sustiprėjo. Jie norį suor
ganizuoti Lenkijoje „liaudies 
frontą.” Lenkijoj yra pus
ketvirto milijono žydų, kurių 
daugiausia esą komunistų. 
Komunistinį pavojų dar pa
didina ekonomine krizė.

VOKIETIJA APSIGINKLA
VIMUI IŠLEIDO MILŽI-

NINIŠKĄ SUMĄ PINIGŲ

Varšuva. — Kalbama, kad 
oficialis T. S-gos komisijo- 
nierius Dancige Sean Lester 
rezignuosiąs dėl perdidelio 
ant jo užsipuolimo. Jo vieton 
greičiausia būsiąs paskirtas 
Lenkijos atstovas Dancige 
Kazimieras Papee.

LENKIJOJE ŠAUDOMI 
KAIMIEČIAI

LVOVAS. — Rudos apy
linkėse policija nušovė 15 
kaimiečių ir daugelį sužeidė* 
Čia kaimo darbininkai suk& 
lė riaušes dėl samdomų iš ki
tur žmonių darbams laukuo
se.

Panašus susirėmimas bu 
policija įvyko ir Przeworsko 
apskrityje, kur nušauta 7 
kaimiečiai.

ŽENEVA. — T. Sąjungos 
žiniomis, Vokietijos ginkla- 
vimasis per paskutinius du 
metus jai kaštavo 7 bilijonus 
7 milijonus dolerių, neskai
tant didelių sumų pirmiau 
vestam slaptam apsiginkla
vimui. Dabar Vokietijos gin
klų dirbtuvės dirba dieną ir 
naktį.

WASHINGTON. — Darbo 
sekretore Miss Perkins pa
skelbė, kad Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse yra 46 mi
lijonai darbininkų turinčių 
apmokamus darbus. 1930 m. 
dirbančiųjų buvo 48 mil., o 
1933 m. dirbančių buvo tik
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RaStua Ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpinti rafital koreepon- 
dantama negrąžinami, jei tam tikslui neprislunftlflma pafito ženklų

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

Šv. Tėvas Pijus XI tik ką išleido Jungtinių Valstybių ar
kivyskupams ir vyskupams naują encikliką judamųjų pa
veikslų reikalais. Enciklika lotyniškai pavadinta „Vigi- 
Janti Cura,” kadangi prasideda tais žodžiais „Su budinčia 
akimi”). Bendra mintis ir tikslas yra išaiškinti judamųjį 
paveikslų moralą.

•Enciklika padalinta į tris dalis: 1. cinema yra dorovės, 
dąilės ir edukacijos įrankis; 2. cinema naudojama rekrea
cijai — poilsiui, ir todėl turi didžiausios įtekmės, tad labai 
apgailėtina, kad vartojma blogam, ir girtina, kad naudoja
ma geram tikslui; 3. todėl raginami pasauliečiai katalikiš
ku veikimu, vyskupai ir kunigai savo pareiga, kovoti blo- 
gjiš paveikslus per „Padorumo Legijoną” metiniai prižadė- 
įįniais ir cenzorių komisijomis išleidžiant savaitinius sąra
šas gerųjų ir blogųjų paveikslų. Popiežius kreipiasi ir į 
katalikus gamintojus stabdyti blogus paveikslus (ar jie 
bus operatoriai, direktoriai, aktoriai, rėmėjai ar k.) ir ga
minti tik geruosius. Kartu šv. Tėvas primena viso pasau- 
lįp vyskupams kovoti blogas filmas Amerikos vyskupų pa
vyzdžiu, ir priimti šių paskirtų cenzorių sprendimus.
-^Bendros enciklikos mintys yra šios. Jau du metai, kai 

,,Padorumo Legijonas” kovoja blogas filmas. Legijono pa
vyzdį turėtų pasekti visas krikščioniškas pasaulis, kadan
gi filmų industrija taip praplitusi, kad užima gyvenime pir
maeiles vietas. Milijonai lanko teatrus ir čia įgija savi- 
ąųklybą. Tiesa, dailės tikslas yra dorovės tobulinimas, bet 
nevisada tas išlaikoma filiuose. Cinema turėtų auklėti ap- 
švieta, bet dažnai moko bloga. Todėl ir Padorumo Legijo
nas išėjo kovon su cinema. Katalikų pastangas suprato 
žydai ir protestonai, ir šie pritarė ir gelbėjo Legijonui.
> .Filmos nenukentėjo, bet pasitaisė ir pradėjo išleisti net 
klasikus. Bendrai, visuomenė ir valstybė turi kooperuoti, 
įęad išgelbėti jaunimą nuo blogos cinemos įtekmės. Girtinos 
įr cenzorių valstybinės tarybos kontroliuoti filmas, šv. Tė- 
^s nori, kad pati visuomenė priverstų gamintojus išleidi
nėti tik gerus paveiksiu, r . < /
„.'Todėl Popiežius ragina Padorumo Legijoną platinti, stip
inti.. Nurodo vyskupams ir kunigams kasmet atnaujinti 
kątalikų milijonus rengti prižadėjimus blogų teatrų, filmų. 
Prašo pasauliečių katalikiškame veikime bendradarbiauti. 
Įsako vyskupams sudaryti tautines cenzorių komisijas, ku
rios išleistų vieną bendrą filmų sąrašą tinkintiesiems. 
Amerikiečių sąrašą galėtų sekti kiti pasaulio vyskupai. 
Vyskupams gali padėti patys gamintojai, direktoriai ir ak
toriai savo kooperacija.
< ši Šv. Sosto enciklika turės didelės įtekmės filmų indus
trijoj. Jam pritars visas padorus pasaulis. Pop. Pijui XI 
rūpi nekenkti, bet pagelbėti tiek industrijai, tiek žmonijos 
dorovei. Kaip Jis sako, jau pirma išleidęs vieną encikliką 
u-„Divini alius Magistri” cinemos-klausimu. Kalbėjęs 
apie filmas 1934 m. į Tarptautinę Jud. Paveikslų Spaudos 
Federaciją ir šiemet į Tarptautinį Jud. Paveikslų Spaudos 
Kongresą Romoje. Suprasdamas svarbą, galę ir didžiulę 
filmų įtekmę, Krikščionijos Tėvas, negali tylėti matyda
mas filmų naudojimą blogam.

Jungtinėse Valstybėse kasdien teatrus lanko apie 40 mi
lijonų žmonių. Filmų didesnis nuošimtis pasaulyje gami
namas Holywoode. Tad šv. Tėvas ir kreipiasi į Jungtines 
Valstybes — Padorumo Legijoną tęsti ir praplėsti visame 
pasaulyje.
, šią encikliką reikia išversti į lietuvių kalbą ir spausdin
ti kiekviename laikraštyje. Padorumo Legijonas jau vei
kia visose parapijose; kasmet atnaujinami prižadai. Ir 
mes su katalikišku pasauliu stokime į šv. Sostoto keliamą 
kovą. . J*
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mirusius Susivienijimo na
rius — veikėjus Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčioje. Po 
to vėl tęsėsi posėdžiai Mor
rison viešbuty j. Perskaityta 
daug sveikinimų raštu ir iš
klausyta žodžiu iš seimo da
lyvių ir Lietuvos svečių dr. 
J. Leimono, kun. dr. Ražai
čio, kan. dr. F. Kemėšio. Po 
to ėjo Vykdomojo Komiteto 
raportai. Po jų sekė įdomi ir 
pamokanti paskaita apie 
Susivienijimą, kurią skaitė 
Susiv. garbės narys, ekono
mas kan. dr. F. Kemėšis. Sei
me įneštas ir priimtas pa
siūlymas išleisti Susivieniji
mo istoriją. Tą sunkų darbą

< Pereitam numeryj apra 
šėm pirmos SLRKA seimo 
dienos posėdžius. Vakare į- 
vyko iškilmingas vainiko už
dėjimas ant Dariaus-Girėno 
.paminklo. Nors lietus pylė 
„kaip iš viedro,” bet vistiek 
įmonių susirinko daugybė. 
Buvo paruošti didžiuliai gar
siakalbiai; bet numatyti kal
bėtojai kalbų negalėjo saky
ti dėl lietaus. Vakare Mar
quette Parko • liet, parapijos 
salėj buvo suruošta „Bufe 
lunch,” kame visi dalyviai 
laiką maloniai praleido.

• Antroji diena prasidėjo 
gedulingomis pamaldomis už

Liepos 10 d., 1936 m.

atlikti pavesta kan. dr. F. 
Kemešiui. Išklausius ir ap
svarsčius komisijų raportus, 
rezoliucijų bei sveikinimų, 
sesija uždaryta.

Trečioji diena buvo pašvę
sta įnešimams, skundams ir 
konstitucinėms pataisom

' svarstyti. Gautas sveikini
mas nuo prez. Roosevelto

' k. Vakare įvyko Jubiliejinis 
Bankietas Morrison viešbu-

I tyj, kuriame dalyvavo arti 
400 rinktinės publikos 
miesto majoras J. Kelly. Jis 
buvo sužavėtas Šv. Kazimie
ro Akademijos orkestro, ku
ris jį sutiko ir išlydėjo mar
šu. Majoras pasakė karštą, 
lietuviams palankią kalbą.

Ketvirtoji diena — baigta 
svarstyti įnešimai, skaityta 
dar sveikinimai. Sekantis sei 
mas (1938 m.) nutarta turė
ti Pittsburgh, Pa. Seka Vyk
domojo Komiteto’rinkimai:

Kun. Aleksandras Baltu
tis, Chicago, Ill., dvasios va
das.

Leonardas Šimutis, Chica
go, Ill., prezidentas.

Juozas Venslauskas, King
ston, Pa., viceprezidentas.

Juozas Šaliūnas, Wilkes- 
Barre, Pa., sekretorius.

Juozas Kvietkauskas, Wil
kes-Barre, Pa., iždininkas.

J. Joneika, Pittston, Pa., ir 
J. Venčius, Lawrence, Mass., 
iždo globėjai.

Dr. V. Krikščiūnas, Scran
ton, Pa., daktaras kvotėjas.

Statutų komisija: M. Šriup 
šiene, Juozas Grišius ir Pra
nas čižauskas, visi iš Chica
gos.

Teismo ir apeliacijų komi
sija: Vladas Palūpis, Pitt
ston, Pa., Juozapas Mickeliū- 
nas, Chicago, Ill., ir Bud- 
vinskas, Wilkes-Barre, Pa.

Švietimo komisija: kun. 
A. Karužiškis, Cleveland, O., 
Kaz. Vilniškis, Brooklyn, N. 
Y.j ir A. Aleksis, Waterbury, 
Conn.

Labdarybės komisija: K. 
Šlamienė, Forest City, Pa., 
O. Kundrotienė, Cleveland, 
Ohio, Jurevičius, Pittston, 
Pa.

Kontrolės komisija: J. 
Stulgaitis, Wilkes-Barre, Pa., 
J. Kvietkauskas, Scranton, 
Pa., ir P. Katilius, Scranton, 
Pa.

žiais lietuviškais rūbais pa
sipuošusių. Jos pašoko masi
nėmis scenomis : Du broliu
kai, Kunkuliukai, Suktinį ir 
Noriu miego. Pažymėtinos ir 
jų dainos, drauge su šokiais 
atliekamos. Visų akademikių 
vardu prabilo gražia lietuvių 
kalba p-lė Sakalaitė, žinomų 
Chicagos veikėjų Sakalų du
krelė.

Chicagiečių mylimas dai
nininkas Kastas Sabonis, jo 
dukrelei akomponuojant, pa
dainavo ariją iš „La Travia
ta” Verdi ir „Blusą” Mous- 
sorgsky.

Ponia Rakauskienė visu 
širdies jautrumu, didžiu at
jautimu padainavo Kačanau- 
sko „Našlaitėlę” ir ariją iš 
operos „La Bohema” Pucci
ni. Akomponavo muzikas Po
cius.

Dideliu pasisekimu daina
vo ponia Galinienė iš Scran
ton, Pa.

Gabiai skambino jauna 
pianistė Silvia Sabonis.

Kalbėjo kun. Kasakaitis, 
Venslauskas, Šaliūnas, prel. 
Mieliauskas, Aleksis, kun. 
Juras, Uždavinys, Ad. Bren- 
za, kun. Ražaitis ir kiti.

Koncertą vedė LRKSA 
pirmininkas L. šimutis.

ŠIEMET LIETUVOS PASĖ
LIAI GERESNI, NEGU 

KITAIS METAIS

tempas, skubinimasis ardo 
nervus, ramybę ir sveikatą. 
Prof. M. Biržiška, lankyda
mas lietuvių kapus Jungtinė
se Amerikos Valstybėse pa
stebėjo, kad daugumas te
nykščių lietuvių miršta, tu
rėdami vos 30 — 40 metų. 
Ką tat reiškia? — Tat reiš
kia, kad mūsiškiai pakliuvę 
į pernelyg greito gyvenimo 
srovę, ne visi sugeba prie 
jos prisitaikyti. Jų galva ir 
širdis neišneša nuolatinio 
skubinimosi, jie nėra pratę 
visą laiką be paliovos kvar
šinti sau galvas visokiais ne
atidėliotinais bizniais ir jie 
pradeda sielvartauti, krims
tis ir ilgėtis tėvynės. Tokius 
susikrimtusius, nepatenkin
tus žmones lengvai pagauna 
bet kuri eilinė liga ir jie gau
na galą nespėję aklimatizuo
tis pačiame savo jėgų žydėji
me. O kiti prisitaiko...

Tose pačiose Jungtinėse 
Valstybėse pernai mirė gy
dytoja M. K. Degoliere Da
venport, turėdama 111 metų. 
Ji gimė 1824 m. Rusijoje 
aristokratų šeimoje ir ištekė
jo už kunig. Viazemskio, ku
riam žuvus dvikovoje, ji iš
tekėjo už prancūzo Dego
liere. Su juo turėjo 11 vaikų. 
Ir tas vyras žuvo medžioklė
je. Našlė užaugino vaikus ir

LRKSA JUBILIEJINIS
BANKIETAS _

Liepos 1 d. didžiulė Morri
son Hotel salė Chicagoje su
kvietė per 380 svečių ir dele
gatų, dalyvavusių LRKSA 50 
metų jubiliejiniame seime. 
Visų veidai linksmi, nuotai
ka graži, rūbai iškilmingi.

Salėje pakyla didelis suju
dimas ir smarkios katutės, 
tai pasirodo Chicagos mies
to majoras Kelly, kuris pra
byla šiltais, nuoširdžiais žo
džiais. Jo žodžius lydi griau
smingos ovacijos. Pats ma
joras apgailestauja dėl dau
gybės darbų negalįs ilgiau 
pasilikti, šv. Kazimiero aka
demijos orkestras palydi jį 
gražiu maršu, kuris negalėjo 
nepaliesti jautrios majoro 
Širdies.

Ir kiti minėto orkestro at- 
ikti muzikos kūriniai darė 

nepaprastą įspūdį ir rodė 
ąukštą Akademijos auklėti
nių muzikališkumą. Džiaugė
si ne tik Chicagos lietuviai, 
bet ir visi svečiai nepapras
tai gražiu Chicagos lietuvių 
mergaičių moksleivių pasi
rodymu.

Ne vieną užbūrė pasakiš
kai gražūs tos pačios Akade
mijos auklėtinių tautiški lie
tuviški šokiai, atlikti gra-

Pagal Centralinio Statisti
kos Biuro duomenis, oro są
lygos gegužės mėnesį laukų 
darbams buvo labai palam 
kios. Visa vasarojaus sėja 
praėjo be jokių trukdymų. 
Gegužės mėn. 25 d. buvo 
jaigtas sėti vasarojus, o pas
kutinėmis mėnesio dienomis 
daugumoje vietų buvo pasė
ti ir linai.

Sąlygos augalams augti 
juvo mažiau palankios, nes 
trūko drėgmės. Drėgmės sto
tą jautė ne tik žiemkenčiai, 
iet ir vėliau pasėtas vasaro
jus. šilumos visą mėnesį bu
vo pakankamai.

Sodai šiemet žydėjo gegu
žės 10 — 17 d. d. laikotarpy
je. Visų vaisinių medžių žy
dėjimas buvo labai gausus. 
Nors dvi naktis žydėjimo 
metu ir buvo silpnos šalnos, 
iet žiedams nepakenkė. Šil
tas gegužės mėn. oras suda
rė palankias sąlygas 
riems sodų kenkėjams 
rasti.

Gegužės mėn. 24, 26
d. d. įvairiose Lietuvos vie
tose nuostolių padarė praė
jusios audros su ledais, — 
suguldė rugius, suplakė va
sarojų. Ledai pasirodė siau
rais ruožais, daugiausia va- 
: carų ir šiaurės Lietuvoje.

Tai tokia buvo pasėlių būk 
ė Lietuvoje š. m. birželio 

mėn. 1 d.

įvai- 
atsi-

ir 27

AR NE PERMAŽAI MES 
MYLIME VILNIŲ?

„Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim...” Su šia 
dainele dažnai baigiasi mūsų 
rūpesčiai dėl Vilniaus. Mes 
iš tikro turėtume Lietuvos 
sostine susirūpinti. Mūsų 
tauta privalėtų Vilniaus mei
lę semti iš Vytauto karsto, 
Aušros Vartų, Šv. Panos Ma
rijos stebuklingojo atvaizdo. 
Lietuviai mylinti Vilnių tu
rėtų papuošti savo kambarį 
Aušros Vartų Panos Švenč. 
paveikslu, kurį galėtų parū
pinti Federacijos Centras, 
tik ne per paliokų biznierius, 
o tiesiai iš Romos partrau
kiant; tokiu būdu padidėtų 
Vilniaus meilė lietuvių širdy
se. J. K.

Tokių nurodymų, kaip il
gai gyventi, yra daug ir nei 
vieno tikro. Suprantama, rei
kia globoti savo kūną nuo 
sužalojimų ir vidaus organus 
— nuo persidirbimo. Bet jau 
nikliai kaip tik turi lavintis, 
grūdintis ir net aiškių pavo
jų nepaisyti, nes tai leis 
jiems geriau prisitaikyti 
prie juos laukiančių vėlybes- 
nių sunkumų.

Nuo 40 metų amžiaus žmo
gus pradeda savo jėgas sai
kingai vartoti. Vėliau išmok
sta jas taupyti. Kiek tik jam 
gyvenimo aplinkybės leidžia, 
jis saugo savo širdį nuo per 
didelio darbo, nuo susijaudi
nimo, saugo savo nervus, 
skilvį. Tuo laiku žmogus jau 
pažįsta savo organizmą, ži
no, kas jam sveika, nuo ko 
galima apsirgti. Tuo laiku 
žmogus jau nėra lengvabū
dis ir žino, kada ir kuo gy
dytis, o kada būtina šauktis 
gydytojo pagalbos.

Jei graikų didvyrių laikais 
dėl nuolatinių karų vyrai vi
dutiniškai negyveno _ ilgiau 
kaip 25 metus, jei viduram
žiais dėl tos pačios priežas
ties ir dėl siaučiančių epide
mijų žmonės vidutiniškai gy
veno po 35 metus, tai dabar, 
pakilus medicinai, ypač chi- L 
rurgijai ir antiseptikai (ko-l j ““ — 
va su užkrėtimais) ir higie-|pati pradėjo “sistematingai 
nai, bendras sveikatingumas 
žymiai pakilo ir mūsų laikais 
žmonės vidutiniškai gyvena 
maždaug po 45 metus.

Bet ir to maža. Gyvenimas 
kaskart darosi vis įdomesnis 
ir žmonės nori gyventi vis il
giau ir ilgiau. Jie ieško am
žinybės receptų, mokosi iš 
tų, kas gyvena ilgėliau ir 
; uos pamėgdžioja. Jei negali
ma išlaikyti jaunatvės jėgų, 
tai bent gyvybę...

Tyras oras, gyvenimo pri
mityvumas, paprastumas, y- 
ra bene tikriausias vaistas. 
Kaukaze, Bulgarijoje ir Tur
kijoje žmonės ir be gydyto- 
ų pagalbos išgyvna žymiai 

ifgiau nei bet kurių kraštų 
paviršutiniškai sukultūrėję 
miestelėnai. Bet kažin ar val
gio paprastumas čia ką pa
deda. Žmogaus organizmas 
kaip tik reikalauja įvairumo 
ir tai visose srityse. Tik tada 
jis kuo geriausiai tarpsta, 
„žmogus kiekviena prasme 
yra visaėdis ir pilnutinei 
raidai jam reikalinga kiek 
galint įvairesnio maisto. Tai 
svarbu ir kūnui ir dvasiai” 
— sako Mardenas savo kny
goje „Ugdykime talentus.”

Prof. Mečnikov rekomen
davo rūgusį pieną, pats jį 
valgė, bet ir 70 metų neišgy
veno. Kai kas draudžia rūky
ti ar gerti, perdaug vaikščio
ti ar sėdėti, bet kiti pasiek
davo gražaus amželio, kaip 
tik elgdamiesi atvirkščiai.

Plačiau tą klausimą nagri
nėja Vienos'botanikas Moliš. 
Žinoma, labai svarbu, anot 
jo, ką ir kiek žmogus valgo. 
Jet dar svarbiau, kaip jis tai 

daro. Reikia gerai kramtyti. 
Tačiau svarbiausia, kad žmo 
gus pasiektų savo įgeidžių ir 
riudžeto pusiausvyros ir bū
tų savo dalimi patenkintas.

Kieno nervai tvarkingi, tas 
ir virškina geriau, tas ir 
sveikesnis, linksmesniu, lai
mingesnis. Jo gera savijauta 
neabejotinai pailgina jam 
gyvenimą. Kuklumas ir susi
valdymas tuo būdu daromi 
ilgo amžiaus pagrindu. At
virkščiai, perdėta ambicija, 
godus vaikymasis visokių 
gėrių, siekimas nepasiekia
mų tikslų, greitas gyvenimo

go universitetą ir, turėdama 
68 metus ištekėjo trečią kar- Į 
tą už amerikono Williamo f 
Davenporto. Tai buvo jos 
mokslo draugas, 22 metų ža
vus jaunikaitis. Drauge su j 
juo senelė rusė apsigyveno 
Amerikoje ir turtingai gyve, 
no, besidomėdama higienos f 
ir kūno kultūros reikalais. ■ 
Jos paskaitos buvo gausiai į 
lankomos klausytojų, nes sa- [ 
vo ilgo gyvenimo patyrimus Į 
mokėjo papasakoti linksmai į 
ir be nuobodžių pamokymų į 
Kada jai sukako 100 metą, 
turtuolė pasikvietė žurnalis
tus ir pareiškė jiems savo re- j 
ceptą, kaip tokio amžiaus pa- | 
siekti.

Ji sakė: „Ilgas amžius nė- I 
ra išimtis. Kiekvienas gyvu- I 
nas turi gyventi 5 kartus ii- į 
giau negu jo organizmas brę
sta. Kadangi žmogus auga Ii- į 
gi 20 — 25 metų, tai ir jo 
natūralus amžius turėtų būti B 
ne mažiau kaip 100 metą. 
Kiekvienas galės tiek gyven-1 
ti, jei nuolatos bus linksmaą 
vengs pykčio ir nervinimosi, 
taisyklingai ir giliai kvė- Į 
puoš, klausysis gamtos bal
so, mylės, valgys svogūnus ir 
rūgusį pieną ir perdaug nesi
rūpins savo išvaizda (tai bu
vo taikoma moterims), o vi
sa kita nesudaro svarbos." 
Šis receptas yra tiek įtiki
nąs, kad jį patvirtina pačios toje, kur dabar Bii
išradėjos’ pavyzdys.

I
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Is Kuršių mariiĮ s 
tenki į Klaipėdą. E

KOPŲ IR GINTARŲ KRAŠTE #

Jei panorėtume Nemunu pasiekti Kuršių mares, tai nuo 
Rambyno kalno pakeliui aptiktume dar Ragainę su išlikų- 
sios kryžiuočių pilies aukštu dantuotu bokštu ir didelį Til, 
žės miestą. Tilžė svarbi lietuviams tuo, kad čia spaudos 
draudimo metais (1864 — 1904) buvo spausdinamos lietu
viškos knygos.

Nuo Tilžės iki marių Nemuno krantai tiek žemi, jog pa
vasary Nemunui patvinus visa apylinkės žemuma, virsta sa
votiška jūra, iš kurios kur-nefkur kyšo medžių viršūnės ir 
trobesių čiukurai. Vasaros metu čia iš abiejų pusių matai 
lygias lankas, kuriose kur-ne-kur tarp medžių krūvelių 
raudonuoja ūkininkų trobų stogai.

Senovėje toje žemumoje augę didžiausi ąžuolynai, ku
riuose buvę garsiosios lietuvių šventovės — žinyčios. Ilgai
niui jos buvę nukeltos krašto gilumon, kad kryžiuočiai jų 
nepasiektų.

Netoli nuo marių Nemunas, kaip minėjome, šakojasi. 
Dešinioji jo šaka — Rusnė ties Rusnės miesteliu vėl šako
jasi į tris šakas: Atmatą, Pakalną ir Skirvytį. Tos šakos 
pasidarė dėl to, kad per ilgus amžius Nemuno žiotyse iš 
dumblo nosėdų susidarė sekluma, kuri vietomis iškilo aukš
čiau vandens paviršiaus. Vanduo, beieškodamas nuotaku
mo, susiskaldę šakomis, ir tuo būdu vienos vagos vietoje ra
dos keletas.

Plaukdami Nemuno šakomis patenkame į Kuršių užutekį. 
Kuršių užutekis yra nelyginant vidujinė jūra, kurią sudaro 
Nemuno vanduo, būdamas atskirtas nuo jūros siaura ilga 
žemės juosta. Kuršių marės, arba užutekis, visai negilus, 
ir jame plaukyti didieji jūros laivai negali. Vanduo jame 
beveik gėlas: šiek tiek sūraus vandens iš Baltijos jūros pa
tenka į jį pro siaurą sąsiaurį žiemiuose, kai pučia smarkūs 
vakarų vėjai. Žiemą Kuršių užutekis užšąla.

Plaukdami iš Nemuno žočių tiesiog į vakarus priplaukia
me ilgą smėlio kopų juostą, kurią vadina Nerija, arba Ne
ringa. Toji juosta yra 1 — 2 kilometrų platumo ir 97 ki
lometrų ilgumo. Lietuvai priklauso tiktai žieminė Nerijos 
dalis iki Nidos bažnytkiemio. Nerija yra tai smėlio kopų 
kraštas. Kopomis čia vadinami balto jūros smėlio supus
tyti kalnai smailiomis keteromis. Iš tolo kopos panašios 
į didžius sniego pusnynus.

Nuostabiai gražiai atrodo kopos, žiūrint į jas iš marių 
anksti rytą ir vakare. Saulei tekant atrodo, kad aukštos 
kopų viršūnės išplaukia iš mėlynų rūkų, o saulei sėdant, kai 
vakaruose dangus parausta, jame juoduoja kalvų banguota 
linija. Priešingoje pusėje pilkšvas dangus susilieja su to
kiu pat vandeniu ir skęsta vakaro prieblandoje.

Kopų smėlys keliauja iš vietos į vietą. Kai ima iš vaka- 
rų pūsti smarkus vėjas, tai nuo kopų paviršiaus sausą smė
lį pakelia ir neša į i^tus. Kopos, kurios buvo pačiame pa
jūry, slenka palengva į rytus ir pakeliui viską užpusto. At
sitinka, kad smėlys užneša visą kaimą, ir gyventojai turi 
trauktis į kitą vietą. Taip pat XVIII amžiuje Nerijoje bu
vo smėlio užpustyti septyni kaimai ir daugybė atskirų žve- 
jų trobų.

Tačiau Nerijoje gali pamatyti ir gražių miškų. Tiktai 
miškai čia labai nepaprasti: arčiau jūros auga vien plačiai 
išsikerojusios, kreivomis šakomis žemos pušaitės. Tatai
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yra tam tikra šiaurės pušų rūšis, kuri gali augti gryname 
smėly. Tų pušelių čia tyčia prisodina: jos neduoda vėjui 
nešioti smėlį. Tokių pušelių priaugusi bemaž pusė visos 
Nerijos. Didelių senovinių miškų yra tiktai apie Juodkran
tę ir šalia Nidos. Čia gali sutikti retai pasitaikomų mūsų 
miškuose briedžių gražiais šakotais ragais. Kitų žvėrių ir 
paukščių čia beveik nėra.

Pilkų smiltynų, kurie daro įspūdį tikros dykumos, dau
giausia yra tarp Juodkrantės ir Nidos. Čia tai tikra smė
lio viešpatija. Šita Neringos dalis gali būti pavadinta Lie
tuvos Sahara. Čia nepamatysi nei trobų, nei medžių, nei jo
kių gyvulių. Aplink vien balto smėlio kopos — daugiau 
nieko.

Šiandien Nerijoje vien žvejų tegyvenama. Jie įsikūrė to
se vietose, kur yra didesnių miškų arba kur yra bent tan
kiau sužėlusių pušelių. Nerijos gyventojai tėra daugiau
sia klaipėdiškiai lietuviai ir kuršiai. Jie kalba savotiška 
tarme, kuri yra žemaičių ir kuršių tarmės mišinys. Ver
čiasi jie žvejyba.

Vasarą, saulei nusileidus, išplaukia jie savo būriniais lai
vais į mares ir visą naktį leidžia ir traukia tinklus. Tiktai 
saulei patekėjus, grįžta žvejai su žuvimi namo. Patys ei
na pasilsėti, o moters 
skrodžia ir rūko žuvis, 
į miestus.

Gražiausios Nerijos
Tuodu bažnytkiemiu turi bent po 1000 gyventojų, daug gra- 

, žiu vasarnamių, keletą viešbučių, maudyklas ir prieplau
kas. Čion vasaros metu suvažiuoja nemaža vasarotojų pa
sikaitinti kopų smėly ir pasimaudyti.

Šalia Nidos ant aukšto Urbo kalno yra šviturys, kuris sa
vo žybčiojimais naktį rodo laivams kelią į uostą. Ta švy
turio šviesa matyti net už 35 kilometrų. Už kokio kilo
metro nuo Nidos prasideda vadinamoji Tylos pakalnė. Čia 
pat stūkso bent 60 metrų aukštumo pliki Baltieji kalnai su 
stačiomis keteromis.

keliasi ir kimba darban — skirsto, 
Taip apdorotą žuvį paskui siunčia

vietovės yra Juodkrantė ir Nida.
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Iš Kuršių marių sąsiaurio pasukus į Akmenos žiotis pa

tenki į Klaipėdą. Klaipėdos labai senas miestas. Toje vie
toje, kur dabar Klaipėdos miestas, prieš septynis šimtus 
metų būta lietuvių žvejų kaimo. Apie XII amžiaus pusę 
čia vokiečiai (kardininkai) pasistatė pilį ir šalia jos pradė
jo ir miestą statyti. Gedimino laikais lietuviai buvo pilį 
sunaikinę, bet vėliau Klaipėda pateko kryžiuočiams, ir jie 
vėl pilį atstatė. Daug kartų ta pilis eidavo iš rankų į ran
kas. Vėlesniais laikais Klaipėdos kraštą valdė vokiečiai.

Po Didžiojo karo 1920 metais laimėjusių karą valstybių 
vardu Klaipėdą užėmė prancūzai. Tačiau 1923 metais Klai
pėdos krašto sukilėliai lietuviai su Didžiosios Lietuvos šau
liais savanoriais paėmė Klaipėdą, ir tais pačiais metais 
Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Didžiosios Lietu
vos. Vadinas, prarastą kadaise Klaipėdos kraštą lietuviai 
vėl atsiėmė.

Dabar Klaipėdos yra didelis ir gražus miestas. Jame 
yra arti 40.000 gyventojų, daug gražių rūmų, didelis uos
tas su patogiomis prieplaukomis, daug fabrikų, sodų, gra
žus švyturys, puikios jūros maudyklos ir t. t. Klaipėdos 
uostas dabar yra vienintelis Lietuvos uostas, iš kurio jūra 
galima susisiekti su plačiuoju pasauliu. Klaipėdos uostas 
tėra nelyginant vartai į jūrą ir visą pasaulį. Užsienio pre
kybai Klaipėdos uostas labai yra svarbus.

Klaipėda dabar yra Klaipėdos krašto valdymo centras. 
Čia yra krašto seimelis, gubernatorius ir kitos valdžios bei 
savivaldybės įstaigos.

Be Klaipėdos, senovėje Lietuvos turėta dar antras uos
tas Palangoje, bet tas uostas švedų buvo užverstas smėliu 
ir akmenimis, ir nuo to laiko daugiau juo niekas nesinau
dojo. Dabar Šventosios upės žiotyse statomas antras uos
tas, kuris bus daugiau pritaikintas žvejų laivams.

Bendrai imant, Baltijos jūra nėra patogi laivybai, nes

ties Lietuvos krantais jos pakraštės labai seklios, smėlėtos. 
Tūlose vietose laivais negali arčiau priplaukti krantą, kaip 
per keliolika kilometrų. Vis dėlto Baltijos jūra Lietuvai 
turi didelės reikšmės: 1, ji yra pigiausias ir parankiausias 
kelias su kitomis valstybėmis susisiekti; 2, joje yra nema
ža žuvies, ir dėl to pajūrio gyventojai daugiausia žvejyba 
verčiasi; 3, audros metu jos bangos išmeta gintaro gabalų. 
Nemaža to gintaro išgraibo iš jūros dugno ir žvejai tam 
tikrais smaigais ir mašinomis. 4, Lietuvos pajūris yra be 
galo gražus ir tinka miesto žmonėms vasaroti, čia jūros 
vanduo visur švarus, krantai smėlėti, lygūs; pajūriais yra 
daug pušynų, kurie ne tiktai puošia pajūrio kraštą, bet ir 
sveikina jo orą.

Iš pajūrio gražių vietų itin minėtina mūsų Palanga. Pa
langos miestelis yra mėgstamoji vasarotojų vieta. Čion 
vasaros metu suvažiuoja po kelis tūkstančius vasarotojų, 
kuriems čia yra pastatytų gražių vasarnamių. Nuolatinių 
gyventojų Palangoje yra ne daugiau kaip 2000. Čia pat ša
lia miestelio yra gražus pušynas, Tiškevičiaus rūmai ir dai
nuo j amasai Birutės kalnas.

Apie Birutės kalną yra šitoks padavimas.
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis vieną kartą buvo patekęs 

į kryžiuočių rankas. Kryžiuočiai džiūgaudami vedėsi jį į 
Prūsų žemę. Tik kunigaikštis, pasinaudojęs kryžiuočių ne
akylumu, staiga šoko ant savo žirgo ir pasileido į žemaičių 
pajūrį. Kryžiuočiai pradėjo vytis, bet nepavijo. Kęstučio 
žirgo būta labai eiklaus.

Tuo tarpu jau sutemo. Staiga Kęstutis pamatė pajūry 
ugnelę ir pažino, kad tai Palangos aukuro būta. Prijojęs 
arčiau pamatė čia grakščiąją vaidilutę Birutę, kurią anks
čiau jau buvo pažinęs. Birutė Kęstučiui labai patiko, ir da
bar jis paklausė ją, be nesutiksianti būti jo žmona. Birutė 
į tai atsakė, jog esanti pasižadėjusi tarnauti dievams ir ne
galinti atsitraukti nuo amžinosios ugnelės; Ir vaidilučių 
vyresnioji tą pat pasakė.

Neturėdamas laiko ilgai kalbėti (reikėjo skubėti prie sa
vo kariuomenės), drąsusis karžygys pagriebė Birutę į glė
bį, šoko ant arklio ir dingo tamsoje. Kęstutis, vedęs Biru
tę, ilgai ir laimingai su ja gyveno. Juodu sulaukė sūnaus 
Vytauto, labiausiai pagarsėjusio Lietuvos kunigaikščio. 
Kai Kęstutis mirė, Birutė sugrįžo į savo Palangą ir mirus 
čionai palaidota. Ant jos kapo žemaičiai kalną supylė ir 
pavadino jį mylimosios kunigaikštienės vardu,

Dabar Birutės kalnas pušų ir pušelių priaugęs, ir ant jo 
stovi mūro koplytėlė.

Į žiemius nuo miestelio, kiek atokiau nuo jūros, stūkso 
antras kalnelis, kurį žmonės vadina Naglio arba Švedų kal
neliu.

Senovės raštuose pirmą kartą Palanga jau minima XIII 
amžiuje.

Nuo Palangos į žiemius ir į pietus, visu Lietuvos pajūriu, 
yra nedidelių kaimelių, kuriuose žvejų gyvenama. Čia pa
sitaiko ir gražių vasarnamių.

PIRMOJI PAGALBA NE- 
NGAM ATSITIKIME Juokalogija

f X ■ NORS GAILA JŲ.

O, Dieve mano, koliai jaunas, 
Širdyj žiedai svajonių kraunas: 
Daina krūtinėj randa maistą, 
Kai jautrios stygos jau įkaista.
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Ūmai pranyks trapi jaunystė, 
Žiedai svajonių greit ims vysti...
Sakys ne vienas: jis paseno, 
Jau laiką savo atgyveno.

O, Dieve brangus, jaunos dienos
Į praeitį teskęsta vienos:
Nors gaila jų — tegu sau skęsta, 
Tegu tik nuomonės nesęsta!

Paparonis.

Įvykus nelaimingam sužei
dimui pirm negu bus suteik
ta pirmoji gydytojo pagalba, 
kas reikalinga daryti su li
goniu? Į šį klausimą aš pa
sistengsiu trumpai atsakyti.

Asmuo, pasiruošęs suteik
ti pirmąją pagalbą, neprivalo 
jaudintis, bet ramiai apžiū
rėjęs žaizdą turi nustatyti, 
kaip turi šiame atsitikime 
pasielgti.

Visų pirma turi ligonį at
sargiai paguldyti arba paso
dinti.

Apžiūrint žaizdą nereikia 
jos liesti nešvariais pirštais, 
naudoti nesterilizuotus ban
dažus, ir neprivalo vartoti 
nešvarų vandenį žaizdos plo
vimui, nes tai visa gali ligo
niui atnešti nemalonių pasė
kų, žaizdą užkrečiant.

Antra, kaip galint grei
čiau parūpinti ligoniui šilu
mos — apdengiant jį šiltu 
apsiaustu, duodant gerti šil
tos kavos, arbatos arba šo
kolado, arba vien tik šilto 
vandens. Karštas gėrimas y- 
ra daug naudingesnis, negu 
svaiginantieji gėrimai. Ta
čiau griežtai draudžiama var 
toti bet kokį gėrimą, jei žaiz
da randasi viduriuose arba 
krūtinėje.

Pravartu žinoti, kad krau
jo tekėjime pasireiškia trys 
skirtigi būdai:

Pirma — Arterinis, tai y- 
ra iš gyslų, pareinančių iš 
širdies. Toks kraujo nutekė
jimas yra pavojingiausias, 
kadangi visai trumpu laiku 
gali nutekėti labai daug 
kraujo. Su kiekvienu širdies 
pulsavimu iš arterijų išsiver
žia kraujas šviesiai raudonos 
spalvos.

Antra — Kraujo tekėji
mas iš venų — gyslų, per 
kurias kraujas grįžta į širdį. 
Toks kraujo tekėjimas toly
giai srovena ir jis yra tam
siai raudonos spalvos.

Trečia — Kraujo tekėji
mas iš kapilarijų, tai yra — 
iš mažutėlių sąryšinių gys
lelių, jungiančių paviršuti
nes galūnes arterijų su ve
nom. Šis kraujo srovenimas 
iš žaizdos paviršiaus nėra 
taip jau pavojingos rūšies.

Kraujo tekėjimą galima 
sustabdyti dviem būdais: 
natūraliu būdu, kai kraujas 
savaime sukrekėją ant žaiz
dos ir priemonišku.

Viršila: — Ką reikia pir
miausia daryti, valant šau
tuvą?

Naujokas: — Gerai pasi
žiūrėti šautuvo numerį.

Viršila; — Kam tai?
Naujokas: — Todėl, kad 

neišvalyti kito šautuvą.
—o>—

— Ar tamsta girdėjai, kad 
Gervė persiskyrė su žmona?

— Taip. Kuri priežastis 
vertė juos skirtis.

— Jis nprėjo gyventi kai
me, o ji norėjo būti mieste.

— Kame jie dabar gyve
na?

— Ji grįžo į kaimą pas sa
vo motiną, o jis yra mieste 
su savo tėvais.

Šeimininkė: — Žiūrėk# 
tamsta sakei, jeigu aš duo? 
siu tamstai pietus, tamsta 
sulyginsi už tai pievą. O dft- 
bar atsisakai tai daryti.

Valkata: — Ąš turėjau įo- 
ro tai daryti, bet sugalvojau 
tamstai duoti pamoką. Nie
kuomet netikėk nepažįstamo 
žmogaus žodžiui.

—°—
Ponia (pamačiusi tarnaitę 

vaikščiojant su žinomu, bet 
jau pasenusiu dainininkifl: 
— Maryte, su kokiu džentel
menu tu vakar vaikščiojai?

Tarnaitė: — Tai buvo ma
no brolis, ponia.

Ponia: — Taip. Bet prieš 
dešimtį metų jis buvo mano 
brolis.

Kunigas Atsakinėja
Klausėjas. — Malonėk, ku

nige, paaiškinti tokį dalyką. 
Jei bedieviai, pasigriebę val
džią į rankas, atimtų iš mū
sų kunigus ir visokias dvasi
nio turinio knygas, ištremtų 
mus į tokią provinciją, kur 
nėra katalikų, tada mes, likę 
be šv. Mišių, be išpažinties, 
be kitų Sakramentų, tik kal
bėdami atmintinai savo po
terius, rožančių, ir darydami 
atgailos aktus, ar galėtume 
būti Bažnyčios nariai ir pel
nytume Dievo malones? 
(Baltimore, Md.)

Kunigas. — šis klausimas 
labai tinka šiems laikams, 
nes Bažnyčia įvairiuose kra
štuose persekiojama, gali 
kartais tas persekiojimas 
persimesti ir pas mus. Atsa
kymas aiškus. Taip. Mes ir 
tada galime išbūti pilnais ir 
tikrais katalikais, jeigu, kaip 
Tamsta sakei, kalbėsime po
terius, darysime atgailos 
aktus ir dar vieną dalyką 
Tamsta praleidai, būtent:

krikštą. Katalikai turės krik 
styti savo vaikus, nors kuni
go ir nebūtų. Tą klausimą 
nušviesiu tikru istoriniu pa
vyzdžiu. Keletą metų atgal, 
jau prie šio Popiežiaus, Pi
jaus vienuolikto, buvo atras
tas Japonijoj vienas katali
kiškas kaimas, kuris per 300 
metų neturėjo nei kunigo, nei 
bažnyčios, nes šv. Pranciš
kaus Ksavero laikais ten bu
vo praplatintas tikėjimas, 
bet paskui japonai baisiai 
persekiojo katalikus, kuni
gus išžudė, bažnyčias sudegi
no ir per keletą šimtų metų 
nevalia buvo skelbti Kris
taus mokslą. Bet štai rastas 
ištisas kaimas, kur žmonės 
vieni kitiems iš kartų į' kar
tas perdavė du dalykus, iš 
katrų ir buvo sužinota, kad 
jie katalikai. Misijonieriai 
rado pas juos rožančius ir 
mokėjimą krikštyti. Tėvai 
krikštijo vaikus ir mokė kal
bėti rožančių. Šv. Tėvas, Pi
jus XI, gavęs tokią žinią, 
pasiuntė tam kaimui specia- 
lę pasveikinimo telegramą, 
kurią misijonieriai, išvertę į

tenykščių japonų kalbą, per
skaitė tikintiesiems. Buvo jų 
nepaprastas džiaugsmas. 
Taigi, pasirodo, kad bedie
viai jokiu būdu negali panai
kinti' tikėjimo, nors ir su
griautų bažnyčias ir atimtų 
kunigus. Taip yra dabar Ru
sijoj, Meksikoj ir Ispanijoj. 
Išoriniai žmonės atskirti nuo 
kunigų ir bažnyčių, bet jie 
katalikai savo širdyse...

Klausėjas. — Štai antras 
klausimas. Dabar girdėt pa
raginimų, kad melstumės 
amžinos atminties arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus; 
dar jį Bažnyčia nepaskelbė 
šventuoju, tai ar tiesiai prie 
jo melstis, ar tik už jo sie
lą? (Baltimore, Md.)

Kunigas. — Kolei Bažny
čia nepaskelbia ko nors šven
tuoju, tai visokis viešas to 
asmens garbinimas yra už
draustas, bet privatiškai ga
lima melstis ne tiek prie jo 
paties, kiek prie Viešpaties 
Dievo, kad Dievas leistų jam 
už mus užtarti, arba per jo 
užtarimą gauti iš Dievo įvai-

rių kūno ir sielos malonių. 
Kūno didžiausios malonės, 
tai, pavyzdžiui, staigūs, arba 
stebėtini išgijimai, o sielos, 
tai nepaprasti atsivertimai 
arba sugrįžimai labiausiai 
užkietėjusių nusidėjėlių.

Ta proga dar paaiškinsiu 
ir tai, kad Bažnyčia niekeno 
neskelbs Palaimintuoju, jei
gu per gydytojus ir per pri
siekusius liudytojus nebus 
įrodyta mažiausiai du dideli 
pagijimai, arba kitokį ste
buklai, kurie prigimtu keliu 
nėra pasiekiami ir išaiškina
mi, o kad paskelbtų šventuo
ju, reikalinga būtinai keturi 
toki stebuklai. Dirba iš vie
nos ir antros pusės advoka
tai. Vieni stengiasi įrodyti, 
kad viskas galima prigimtu 
keliu išaiškinti ir kad ten ne
są jokio stebuklo, o kiti įro
dinėja, kad — stebuklas ir 
paskui galutinai įvyksta tei
smo ištarmė, kurią Bažnyčia 
gali arba priimti, arba atme
sti. Šventuoju paskelbimas į- 
vyksta Romoje šv. Petro Ba
zilikoje, kur Popiežius, kaipo

— Tetule, ar tamsta sa
kei, kad aš galėsiu pasilaiky
ti šilingą, kurį tamsta pame
tei, jeigu aš jį rasiu?

— Taip, brangusis.
— Tuomet aš noriu dar 

vienuolikos penų; radau tik 
vieną peną.

Taip, jeigu

Ūkininkas (diktuodamas 
savo palikimo raštą): — Aš 
palieku savo žmonai 5 tūks
tančius frankų.

Advokatas: — Bet ji gana 
jauna, gali pagalvoti apie 
naują ištekėjimą. Ar tamsta 
dėl to nedarai jokios pasta
bos?

Ūkininkas:
ji ir vėl ištekėtų, ji gauna 
10 tūkstančių frankų.

Advokatas: — Bet tai yra 
dviguba. Paprastai, 
atveju, sumažinama.

Ūkininkas: — Bet 
rėčiau nelaimingam 
bent kiek atlyginti.

—o—
— Kodėl tu leidaisi to vy

ruko išbučiuojama?
— Ar aš leidžiausi, Jurgi?
— Nesakyk man „ar aš 

leidžiausi.” Kai aš įėjau; vie
na jo nosies pusė buvo pu
druota, o kita ne.

tokiu

aš no- 
vyrui

Mažas berniukas ruošės ei 
ti į zoologinį sodą ir dėl to 
prašė: — Aš noriu cukraus. 
Turėdamas cukraus gabaliu
kus aš turėsiu daug malonu
mo su drambliais.

— Kai aš buvau tavo am
žiaus, — pažymėjo tėvas, — 
turėdamas kelioliką cukraus 
gabaliukų aš turėdavau ma-

Dr, E, W, Žukauskas, lonumo ir be dramblių.

Kristaus Vietininkas, taria 
savo paskutinį žodį. Palai
mintuoju paskelbimas nėra 
toks iškilmingas ir viešas, 
dėl to ir garbinimas galimas 
tik kai kuriose vietose ir 
provincijose, bet kai paskel
bia Šventuoju, tada jau visoj 
Bažnyčioj galima garbinti ir 
prie jo melstis.

Kiekvienas kandidatas į 
šventuosius turi pereiti ketu- 
rius laipsnius. Pirmiausia 
susilaukia pavadinimo: Die
vo Tarnas, po to— Venerabi- 
liau Palaimintasis ir tik vė
liau Palaimntasis ir tik vė
liausia paskelbiamas šven
tuoju.

Klausėjas. — Mes žinome, 
kaip Bažnyčia moko, jog šv. 
Mišių auka yra taip didelė, 
ir lygi Kristaus kančiai, taip 
lygiai, lyg mes patys būtu
me ant Kalvarijos kalno ir 
ten dalyvautume Kristaus 
kančios malonėse. Tai neap
sakoma žmogui laimė gerai 
ir susikaupus išklausyti šv. 
Mišių! Bet kaip dabar Baž
nyčia leidžia taip nepapras

—o—
— Kaip sekasi tamstos fcu 

čiuliui kelionėje, važiuojant 
automobiliu?

— Puikiai. Aš gavau ikjo 
du laiškus — vieną iš polieL 
jos nuovado, o kitą iš ligoni
nės. *

—o—
Vagis: — Patogi proga. 

Mes galime ištuštinti šitai 
moters namus.

Padėjėjas: — Ar ji išėjusi 
iš namų?

Vagis: — Ne, ant jos durų, 
yra raštelis: „Išėjau pas"kai
mynus. Grįšiu po penkių mi
nučių.”

Gydytojas: — Tamsta su
kai turįs baisius skausmus. 
Ar jie didesni naktį?

Pacijentas: — Turbūt, bet 
aš negaliu tiksliai pasakyti

Gydytojas: —Kodėl ne? .
Pacijentas: — Aš visuo

met naktį miegu. A 
—O—

Gydytojas pasikalbėjo te
lefonų., Kreipdamasis į savo 
žmoną; sakot— Duok grei
tai man' mano krepšį. Žmo
gus sakė, kad jis negalįs be 
manęs gyventi.

— Palauk valandėlę, —* ta
rė žmona, kuri paėmė teleta. 
no ragelį. — čia buvo kalba
ma apie mūsų dukrelę.

—o—
Teisėjas! — Tamsta įsU 

laužei į namus, bet kaip tams 
ta apsidirbai su trigubu sau
gumo užraktu?

Kaltinamasis: — Nieįd 
nepadės mano pasakymas 
tamstai, pone teisėjau, tams
ta niekuomet taip neapsįl 
dirbsi, nes tam reikia visos 
eilės metų praktikos.. .

tai didžią auką užsisakyti 
paprastam žmogui savo in
tencija, duodant kunigui tam 
tikrą piniginę auką? (Balti
more, Md.)

Kunigas. — Čia Tamsta iš
kėlei labai svarbų ir šiais lai
kais labai aktualų klausimą. 
Bet Tamsta irgi atsargiai ir 
gražiai išsireiškei, pavarto
damas žodį „užsisakyti,” ne 
taip, kaip kai kurie vadina: 
„užpirkti, nupirkti/’ arba 
klausia: „Kiek kaštuoja Mi
šios? Kiek imate už Mišias? 
Kaip brangios Mišios? Ko
dėl ten brangesnės, o ten pi
gesnės Mišios?” ir t. t. Tie 
visi pavadinimai yra negra
žūs ir negarbingi. Anglų kal
boj niekada neišgirsi žodį: 
„price” arba „value,” kai už
prašo šv. Mišias, tik: „gift,” 
„donatioii” arba „offering.” 
Tiesą Tamsta sakai, kad šv. 
Mišios yra auka, lygi Kris
taus kančiai ant Kalvarijos 
kalno ir dėl to didžiausia 
mums laimė šv. Mišios daly
vauti, melstis ir susikaupus 
jų klausyti. Tai tas pats da-

lykas, ką ir dalyvautum ant 
Kalvarijos kalno. Bet dėl ko 
tokią begalinės vertės MiiHį 
auką gali užsisakyki, arba tii 
siprašyti paprastas žmogus 
savo intencija, duodamas, 
aukodamas, arba dovanoda
mas kunigui tam tikrą pini
ginę duoklę? o tai dėl to, kad 
šv. Rašte pasakyta: „kas ak 
toriui tarnauja, gauna daį| 
iš altoriaus (1 Kor. 9,13), fir 
antras dalykas, — pats žmo- x 
gus niekada taip nesupranta 
giliai aukos, jeigu negali kuo 
nors prie tos aukos prisidėti. 
Turi būti auka už auką. Iš 
Kristaus pusės daroma žmo
gaus intencija visiška ir be
galinės vertės auka, tai is 
žmogaus pusės turi būti nors 
šioks toks prisidėjimas. Ta
da abi aukos per kuhigo ran
kas aukojamos Dangaus Tė
vui, o kad paprasto žmogaus 
intencija aukojama, tai tas 
Salykas aišku, nes ir Atpir
kimas ne kam kitam Dievo 
Sūnaus atneštas, kaip tik pa
prastam nusidėjėliui žmo
gui’ .. . I
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Marianapolis

LIETUVIŲ DIENA

pa-

nais metais ir kiekviena pro
ga pasidarbuoja šios kolegi
jos naudai — vaišino svečius 
nuo pietų per visą dieną. Ap
skaičiavus įžangą ir visus 
dalyvius paaiškėjo, kad tą 
dieną Marianapolyje buvo 
puspenkto tūkstančio svečių. 
Visus priimti ir pavalgydinti 
— ne juokai. Ne. Tai šių ge
rųjų šeimininkių darbštumas 
ir pasiaukojimas. Ir joms 
tenka tarti giliausį nuošir
džiausi AČIŪ!

Kiek pavalgius ir pasikal
bėjus eita prie žaidimų. Visų 
pirma buvo žaidimas sviedi
niu — baseball, žaidė Wor- 
cesterio L. Vyčiai su Studen
tais. Buvo nepaprastai įdo
mus ir kiek dirksnius erzi
nantis žaidimas, nes abi pu
sės smarkiai laikėsi ir ėjo 
lygiomis iki pat galo. Perga
lė visgi teko Studentams 7 
prieš 6.

Buvo numatyta didelė 
Olimpijados programa, įvai
riausi žaidimai: bėgimas, šo
kimas į aukštį, į tolį, ieties 
metimas, etc. etc. Tik, deja, 
dar sviedinį žaidžiant prasi-

Menčiūnas iš Hartford, 3. p. 
Dongveckaitė - Turenienė iš 
Providence, 4. prof. Pranas 
Galinis iš Bostono ir 5. p-lė 
V. Liutkiūtė iš' Worcester, 
Mass. Traukta paeiliui po 
vieną bilietą. •» L. K.

MARIANAPOLIO DOVANŲ 
SKIRSTYMO PASĖKOS

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė Elena Preskaitė.

Pagaliau, visi graduantai 
dainavo „Sudiev brangi mo
kyklėle.” Graduantams išei-

Lietuvių diena nėra 
prastoji gegužinė, į kurią su- 
sjrpnka vienos, kitos koloni
jos žmonės. Tai visos šalies 
gyvenančių lietuvių sąskri- 
cjįs. Tokia tai yra Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena Ma- 
riariapolyje. Prie šios dienos 
daug ruoštasi, daug dirbta, 
daug sielotasL Neveltui. Lie
tuvių Diena šių metų liepos 
’4r>df Marianapolyje buvo pil
nas pasisekimas.
jjįs vakaro „Darbininko” 

radio, plačiai išgarsino die
nos programą. Per radio kal
bėjo didžiai gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, TT. Marijonų Pro
vincijolas, šiuo laiku viešys 
Marianapolyje. Bostono ko
lonija turėjo, kaip ir praėju
siais metais, savo traukinį, 
kuriuo atvyko penki šimtai 
Svečių. Šios didžiulės organi- 
«zūotės nuopelnai tai kun. P. 
♦Vkmausko, Bostono klebono,

* nuoširdaus Lietuvių Dienos 
įrėmė jo, pasidarbavimas. Jei-

kun. Virmauskas, tik- dėjo didžiojoje kolegijos gim
dai traukinio nebūtų buvę ir nastikos salėje šokiai — ten 
aplamai bostoniečiai nekaip 
būtų pasirodę. Todėl jam ten

, į| wtarti labai didelis ir tik- 
nuoširdus AČIŪ!

Liepos 4 d. išaušo labai 
.■«iigldta, išrodė ant lietaus. 
Įlaįf/nuo ankstybo ryto pasi
pylė į Marianapolį paklausi
mai - telefonu — ar nelyja? 
Gavę užtikrinimą, kad graži 
diena, žmonės ruošėsi ir ne-r 
^ižsivylė. Po valandos, kitos 

Jjgbiro saulės, spinduliai gra- 
zTamė *’parke, tarp krūmų ir 

’ gėlių,^žavėdami žiūrovo akį, 
'Ūžtyind’keliai automobiliais. 
T^latikė tūkstantinės lietuvių 
njinios iš Naujosios AnglU

• jpš, 'New Yorko, New Jersey, 
■ Pęrinsylvanijos į Lietuvių 
Viėtią. Atsilankiusių buvo iš 
tolimų Vakarų. Žinoma, jie

'buvo atvykę paviešėti į Ry- 
'tus. X • • - •
■'v Dešimtą valandą vasaros 
laiku prasidėjo iškilmingo
sios pamaldos: šv. Mišias at- 
fiksavo kun. Kazimieras 
K'mįtas - Urbonavičius, asis
tuojant kun. J. J. Jakaičiui 

’dijakonu ir kun. A. Aukšta-- 
'•■kalniur subdijakonu. Iškil

mėms gražų pamokslą pasa
ukė kun. Pranas Strakauskas. 
,<{J?er šv. Mišias giedojo šv. 
.^Kazimiero parapijos iš Wor- 
^cčster, Mass, choras, vado
vaujant muzikui p. Juozui 

Žemaičiui. Giesmėms ir mu- 
jzikai patarnavo garsintuvas; 
. atokiu būdu visa apeigų dalis 
ilbuyo girdima tolimiausiuose
♦ parko užkampiuose.
L Po pamaldų, prasidėjo kon
certinė dalis. Didžiulis cho
ras, vadovaujant p. J. Žemai- 

-■čiui, sudainavo keletą dainų; 
-'paskui dainavo kvartetas,
* vyrų' choras ir t. t. Pasibai
gus* "dainoms, Waterbury šv.

>Juozapo jaunieji muzikantai 
'dL 80 mažų berniukų unifor- 

;‘iriuose pradėjo savo progra- 
'mą: Tai švilpukų muzika: 
•graži, įdomi suža ve ja publi
ką. Ir dalimis ir bendrai; 
^Stovėdami ir maršuodami 

‘'•stebino žiūrovus savo sutar
tinėmis.
>v Išalkę svečiai puolėsi 

Apųie stalų. Trys stalai — 
^Worcester, Boston ir Brock

ton — priėmė svečius kuo 
geriausia. Gerosios šeiminin
kės — Marianapolio Kolegi
jos rėmėjos, kurios kiekvie-

visas jaunimas ir susibūrė. 
Vienu kartu šokdavo apie 
500 porų, šokiai truko nuo 3 
valandos iki po 7 vakare. Mu
zika buvo labai gera, nuotai
ka kuo puikiausia. Todėl jau
nimas užmiršo visas progra
mas ir visokius žaidimus. 
Pasirodo, kad jaunimui ge
resnio žaidimo už šokius nė
ra. Senesnieji po medžiais 
pavėsyje šnekučiuodami link 
smai leido laiką, nes garsin
tuvas veikė visą dieną iki vė
lai vakare kalbomis, prane
šimais, juokais, išlaimėjimų 
skelbimais ir muzika links
mindami gausiąją publiką.

Neigiamoji linksmosios 
dienos pusės buvo ta, kad į- 
vyko vienas užvylimas. Lauk 
ta atlekiant „Lituanicos IH” 
ir josios lakūno p. Kielos, 
kuris besiruošiąs vykti į Lie
tuvą. Lietuvių Dienos rengi
mo komitetas susitarė su p. 
Kiela dėl jo atvykimo, pasi
žadėdamas atmokėti jam ke
lionės išlaidas. P. Kiela žadė
jo atvykti, sutikdamas su pa
duotomis sąlygomis ir buvo 
labai laukiamas.

Galimas daiktas, kad la
kūnas negalėjo atvykti, bet 
paprasčiausias mandagumas 
reikalavo pranešti savo ke
lionės pasėkas. Telegrama 
tekaštuoja kelias dešimtis 
centų. Yra paskutinė sarma
ta, kuomet apgaudinėjami 
žmonės. Jeigu nevyksi, ne
dalyvausi — neduok žodžio. 
Tuomet niekas nieko negar
sins ir publikos nesuvedžios. 
Negi galima pasitikėti to
kiems žmonėms ateityje? 
Žinoma, kad ne.

Didžiausio susidomėjimo 
sukėlė laimėjimų baigimas. 
Tas laimėjimas buvo smar
kiai garsintas: išleista daug 
tikietų, išsiuntinėta į visas 
šalis, gerą pagarsinimą baž
nyčiose davė kai kurie gerb. 
kunigai klebonai. Nestebėti
na todėl, kad susidomėjimas 
buvo didelis. Pavakaryj eita 
prie traukimo, nes per visą 
dieną trys vyrai dirbo prie 
tikietų priėmimo ir tvarky
mo. Galutinai darbas buvo 
baigtas.

Traukimui sudaryta spe- 
cialė komisija, į kurią įėjo 
šie asmenys: 1. kun. Pranas
Strąkąuskas iš Lowell, 2. p. lavina širdį.

Pereitų 1935 metų Kolegi
jos Rėmėjų seimas, rūpinda
masis kolegijos statybos rei
kalais, nutarė suruošti dide
sniu maštabu dovanų laimė
jimą sukėlimui didesnės pini
gų sumos statybos reika
lams. Nutarta — padaryta.

Buvo išleista kelios dešim
tys tūkstančių tikietų ir visa 
išsiuntinėta Amerikos lietu
viams, kur tik buvo galima 
nugriebti adresą. Nežiūrėta 
kas, kur ir kaip. Lietuvis — 
ir siųsta. Dar galutinės są
skaitos nesuvestos, bet išro
do, jog poęa tūkstančių gry
no pelno liks.

Šia proga noriu labai nuo
širdžiai padėkoti visiems, ku
rie pirko ir kurie pardavinė
jo šiuos tikietus, kad pasie
kus užbrėžto tikslo. Visų pir
ma NUOŠIRDŽIAI AČIŪ vi
siems GG. Dvasios Vadams, 
kurie patys gausiai pirko ti
kietus ir paragino kitus pirk
ti; visiems geriesiems mūsų 
prieteliams ir ypatingai rė
mėjams, kurie nuolatos savo 
centu paremia mūsų sunkų 
darbą, nežiūrint kad ir pa
tiems tų centų trūksta; ir pa 
galiau dėkoju tiems, kurie 
nepaisydami patiriamų ne
malonumų tuos tikietus pla
tino.

Laimėjimų pasėkos yra ši
tokios:

1. No. 59612 — Irena Gai- 
linienė, Windsor House, 
Athol, Mass. — laimėjo lai
vakortę į Lietuvą ir atgal.

2. No. 20431 ■— Kazimie
ras J. Gluodenis, 39 Green 
St., Waterbury, Conn. — lai- 
mėjo radio.

3. No. 57939 — Pranas 
Butkus, 15717 Garse Ave., 
Harvey, Ill. — laimėjo auksi
nį laikrodėlį.

4. No. 40330 — Stanislovas 
Juška, 4902 — 1-4 Ave., Ke
nosha, Wis. — laimėjo sidab
rinį servizą.

5. No. 19727 — Dick Hol
combe, 473 Conn. Blvd., E._ 
Hartford, Conn. — laimėjo 
pinigais $25.00.

Prašome atsišaukti — at
siųsti atkarpų numerius ir 
šios dovanos bus tuojau iš
siuntinėtos.

Kun. J. Navickas, M.I.C.
Marianapolio Kolegijos 

Rektorius.

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijines mokyklos 
užbaigimo aktas

Bostono vyskupijoje vie
nintelė lietuvių parapija, tu
rinti parapijinę mokyklą, tai 
Nekalto Prasidėjimo Cam
bridge mieste. Jau dešimti 
metai, kaip ši mokykla gy
vuoja. Šiemet išleido jau šeš
tą graduantų laidą. Birželio 
21 d. 7 vai. vakare parapijos 
salėj įvyko mokyklos užbai
gimo aktas.

Rytą per šv. Mišias gra
duantai puikiai giedojo. Visi 
in corpore ėjo prie šv. Ko
munijos. Pamokslą sakė ir 
šv. Mišias atnašavo gerb. 
klebonas kun. P. Juškaitis. 
Pamoksle pabriežė svarbą 
katalikiško mokslo — moks
lo, kurs lavina ne tik žmo
gaus protą — moko teorijos, 
bet auklėja žmogaus valią ir

Salėj vakare įvyko kita 
, dalis užbaigimo programos. 
, Gerb. klebonas trumpoje kal

boje pareiškė programos ei
gą.

Atmaršuojant graduan- nant M. Karbauskas (vargo- 
tams, p. M. Karbauskas, var- ninkas) skambino maršą, 
goninkas, skambino maršą. 
Užėmę estradoje vietas, gra
duantai giedojo „Motiną So
pulingą. ” Graduantė Birutė 
Pilkonytė sveikino susirin
kusius.

Po tam visi mokiniai dai
navo „Danube River.” Malo
nų įspūdį darė klausantiems.

Klasės ateitį gražiai lietu
viškai apsakė graduantas 
Antanas Giedraitis.

Toliau visi mokiniai lietu
vių kalba dainavo „Barca
rolle.”

Šiame mokyklos užbaigi
mo akte kalbų netrūko. Se
kantieji svečiai kunigai buvo 
atsilankę: K. Urbonavičius, 
J. Švagždys, P. Strakauskas, 
J. Petrauskas ir P. Virmaus- 
kis. Visi pasakė po gražią 
kalbą. Ypač žmonėms labiau
siai patiko kunigų P. Stra- 
kausko ir J. švagždžio. Vie
tos klebonas, išleisdamas 
graduantus, pateikė jiems 
daug gražių patarimų. Vika
ras kun. J. Plevokas taipgi 
kalbėjo.

Iš eilės sekė diplomų ir 
garbės požymių dalinimas. 
Diplomus gavo sekantieji: 
Augustinaitis Jonas, Baiga 
Pranas, Gedraitis Antanas, 
Grandas Benediktas, Griga- 
levičiūtė Veronika, Jankaus
kaitė Paulina, Janeliūnas 
Stasys, Kaminskas Jonas, 
Malinauskaitė Paulina, Ne- 
meikštis Jonas, Paukštys Mi
kolas, Pilkonytė Birutė, Po
vilaitis Jonas, Preskaitė Ale
na ir Vilčinskaitė Emilija.

Garbės požymius gavo šie: 
8 skyrius — už gabumą Bi
rutė Pilkonytė, už lietuvišką 
skaitymą Antanas Giedrai
tis, už katekizmą Paulina 
Jankauskaitė, už elgesį Emi
lija Vilčinskaitė, už tobulą 
lankymą Pranciškus Baiga, 
Birutė Pilkonytė, Jonas Au
gustinaitis; 7 skyrius — už 
gabumą Anelė Remeikaitė, 
už lietuvišką skaitymą Albi
nas Janiūnas, už katekizmą 
Pranciškus Girdvainis, už 
elgesį Pranciška Plekavičiū- 
tė, už tobulą lankymą Sta
nislovas Santackas; 6 sky
rius — už gabumą Alfonsas 
Mažutaitis, už lietuvišką skai 
tymą Joanna Malinauskaitė, 
už katekizmą Ona Jankūnai- 
tė, už elgesį Vytautas Pilko
ms, už tobulą lankymą Al
fonsas Smilgis, Bronislova 
Vitkauskaitė, Alicija Ski- 
bauskaitė; 5 skyrius — už 
gabumą Edvardas Puzinas, 
už lietuvišką skaitymą Albi
nas Jankauskas, už katekiz
mą Pranciškus Burokas, už 
elgesį Anelė Marčiulaitytė, 
už tobulą lankymą Albinas 
Jankauskas; 3 skyrius — už 
gabumą Elena Žukiūtė, už 
katekizmą Ona Matulytė, už 
lietuvišką skaitymą Darata 
Skibauskaitė, už elgesį Jo
nas Žiūkas, už tobulą lanky
mą' Elena Ziukiūtė, Jonas 
Žiūkas, Teresė Radaitytė, 
Leonas Šakalys, Alfonsas 
Šakalys; 2 skyrius — už ga
bumą Valerija Jankauskaitė, 
Už lietuvišką skaitymą Pet
ras Pocius, už katekizmą Pa
tricia Burbuliūtė, už pasiel
gimą Jonas Šidlauskas, už 
tobulą lankymą Veronika 
Pilkonytė; 1 skyrius—už 
gabumą Edmundas Bučins
kas, už lietuvišką skaitymą 
Altonas Jankauskas, už ka
tekizmą Pranciška Kirkliūte, 
už elgesį Marija Ona Over- 
kaitė,

Buvo padaryta trumpa 
pertrauka, laike kurios p. A. 
Kneižys, „Darbininko” re
daktorius, kalbėjo. Jis džiau
gėsi, kad dar pirmu kartu 
savo gyvenime dalyvauja lie
tuviškos katalikiškos moky
klos užbaigime.

Pagaliau buvo vaidinama 
tragedija „Patricija.” Vai
dintojos savo roles buvo ge
rai išmokusios ir nepapras
tai gražiai veikė. Lietuviškos 
tarmės buvo aiškios ir jaus
mingos. Visi gėrėjosi gražiu 
perstatymu. Mokyklos už
baigimo akto programa vi
sais atžvilgiais buvo vykusi. 
Garbė seserims mokytojoms.

vakarą. Abudu kunigai, ger
biamas kleb. kun. Jonas Am- 
botas ir Kripas priėmė nuo 
šv. Cecilijos choro po gražią 
rožių puokštę.

Po valgių ir linksmų pasi
šnekėjimų choro pirm. Kon- 
čiūniukas kvietė šiuos kalbė
tojus: vargoninką Vincą 
Burdulį, Matą ir Vincą Kri- 
pus, ir kunigus Ambotą, 
Gauronską, Karloną ir Kri- 
pą. Visi trumpai kalbėjo lin
kėdami abiem Jonam kuni
gam ilgiausių metelių ir t. t. 
O kunigai Jonai padėkojo už 
suteiktus linkėjimus ir gė
les.

OMAHA, NEBRASKA

500 matė perstatymą
Birželio 21 d. Sioux City, 

la jaunimas parodė pas mus 
labai gražų perstatymą „Ka
ralaitė.” Jis buvo trumpas, 
bet vaidintojai mokėjo savo 
roles ir labai sumaniai vai
dino.

Oras pasitaikė gražus. Tai 
gi, daug žmonių buvo susi
rinkę pamatyto perstatymo. 
Paskui buvo šokiai, ant ku
rių dar daugiau atsilankė 
publikos. Buvo virš 500 žmo
nių.

Smagu, kad šios tolimiau
sios kolonijos gražiai sugy
vena, žmonės vieni kitus bū
riais aplanko ir perstatydami 
teatrus vieni kitus pamoko 
doros, tėvynės meilės ir kitų 
gražių dalykų. Jaunimas y- 
pač turi geros progos ir gau
na noro pasimokyti lietuvių 
kalbos.

r. ■—o— »
Pasirengė atstatyti bažnyčią

Pas mus nedaug parapijo
nų yra ir dar parapija turi 
daug skolos, užtrauktos staT 
tant mokyklą. Dabar bažnyi 
čia atsirado nekokiame pa
dėjime ir reikalauja skubios 
priežiūros.

Pusmetiniame susirinkime 
parapijonys nutarė būtinai 
apstatyti ją mūru, dėti visus 
naujus langus ir uždėti nau
ją stogą. Visas šis darbas 
kainuos netoli šešių ar sep
tynių tūkstančių. Iš klebono 
girdėjau, kad iki šiol yra tik 
du tūkstančiai, manoma pra
dėti darbą, kai bus nors pusė 
pinigų. Kitos žiemos jau ne
galima laukti. ■

—o>—
Išdirbo 45 metus 1

Kazimieras Šimkus išdir- ; 
bo Swift kompanijos dirbtu
vėje 45 metus. Kai 1891 me- 
tai gavo ten darbo, tai dirbo ’ 
iki šių metų. Dabar jis yra 1 
atleistas nuo darbo, jo iš- ■ 
tvermė plačiai aprašyta laik
raščiuose ir jam bus moka-| 
ma pensija iki gyvos galvos.

Ponas Šimkus turi labai 
gražų ūkį už miesto ir mano : 
dar kitą tiek metų ūkinin
kauti. Jis dar atrodo jaunas, 
gražus ir stiprus. Jei nebūtų 
paskelbta kompanijos, nie
kas nenorėtų ir tikėti, kad 
jis išdirbęs tiek metų. Ilgiau
sių metų!

—o—
Metinis parapijos piknikas

Birželio 28 d. popiet Char
ter Oak parke, W. Hartford, 
įvyko metinis šv. Trejybės 
liet, parap. piknikas. Susirin
ko daug žmonių. Choras pa
dainavo ir Prano Pakeno lie
tuvių orkestras linksmai pa- 
griežė.

Buvo daug svečių iš Wa
terbury, New Britain if t. t.

—o—
Žinutės

Pereitą sekmadienį per su
mą gražiai pagiedojo operos 
artistė Ona Katkauskaitė.

Šiomis dienomis apsivedė 
dvi gražios lietuviškos pore
lės. Tai Gaučiukas su Juode- 
nyte ir Gegeckas su Grušai
te. Abidvi porelės apsivedė 
šv. Trejybės bažnyčioje. 
Hartfordo jaunimas turėtų 
kreipti dėmesį į tokius asme
nis, kurie pavyzdingai apsi- 
veda.

— Liepos 4 d. brooklynie. 
tis Ed. Stankevičiukas (25 
Maujer St.) atvažiavo su mo 
tociklu į Baltimorę per 5 va. 
landas. Jis pranešė lietuvių 
kriaučių laimėjimą, kad išsi
rinko biznio agentu rimtą 
žmogų p. A. Bubnį, čia jis ii. 
sėjosi pusę dienos ir vėl grį. 
žo į Brooklyn, N. Y.

— Vienas baltimorietis lie 
tuvis pas savo tautietj 
smuklininką liepos 4 d. nore- 
jo pasivaišinti šaltu alučiu. 
Dolerį padėjęs, jis pradėjo 
reikalauti grąžos iš dešim
tinės, nes jis turėtą de- 
šimtinę įsidėjo į kitą kišenių. 
Kilo skandalas, net policija 
pribuvo. Po to nepadoraus 
šmeižto surado dešimtinę ki- 
tam kišenių  j, bet atsiprašyti 
kaimyno nėjo. J. K.

Paterson, N. J.

Rengiama didelis piknikas 
Šv. Kazimiero parap. bažny
čios puošimui. Biznieriai ir 
draugijos bei pavieniai as
menys aukoja įvairius daik
tus laimėjimams. Tam tiks
lui bus priruošta įdomūs ir 
įvairūs žaidimai, dainos, šo
kiai, sportas. Visi energingai 
dirba su pasišventimu. Tai 
bus vienas didžiausių pikni
kų. Vieta bus vėliau paskelb
ta.

Klaidos pataisymas
Buvo rašyta „Amerikos” 

27 nr. (123), kad Šv. Rožan
čiaus draugija aukavo $11. 
Tai klaida, nes ji yra auka
vus $110 (šimtą dešimts do
lerių) šv. Kazimiero bažny
čios puošimui.

—o— 
Baigė High School

P. p. L. Tocionių dukrelė 
Aldona (iš West Milford, N. 
J.) baigė High School su pa
sižymėjimu kaipo gabi ir pa- 
vyzdįngą mokinė. Gavo High 
School diplomą su gerais pa
žymėjimais ir pagyrimu. P. 
p. Tocioniai savo dukrelę bu
vo išleidę į Washington, D. 
C. paviešėti keletą dienų. Jie 
lankėsi ir Lietuvos pasiunti
nybėj, susipažino su keletu 
lietuvaičių mokinių. Aldona 
žada eiti toliau mokytis mo
kytojos profesijos. Linkėti
na jai laimingai pasiekti sa
vo užbrėžto tikslo. Aldona y- 
ra gera lietuvaitė, gerai lie-

Tretininkai susiorganizavo I tuvių kalbą vartoja. Tėveliai 
ją pažadėjo leisti į Lietuvą, 
kai pabaigs mokytojos moks
lą.

Waterbury, Conn

Detektyvas Juozas Bend- 
leris pakeltas į Probate court 
asistentu, šiomis dienomis 
jis lėktuvu (pirmas toks at
sitikimas Waterbury) vyko į 
vakarus paimti kriminalu. 
Jis aldermeno Bendlerio bro
lis.

Gerb. kleb. kun. Valantie- 
jus išvažiavo automobilium 
į SLRKA jubiliejinį seimą 
Chicago, Ill. Su juo važiavo 
kun. dr. Ražaitis (svečias iš 
Lietuvos) ir gerb. Aleksan
dras Aleksis, kuris seimui 
pirmininkavo.

Jersey City, N. J.

Birželio 28 d. Jersey Sity 
tretininkai turėjo savo mi
tingą. Jame išrinko pirmi
ninke Oną Minkuvienę,, sek
retore Petronėlę Petronienę, 
kasininke Angelą Černiaus
kienę ir ligonių lankytoja 
Rožę Balutienę. Mėnesinėms 
konferencijoms ir Komunijos 
priėmimui paskirtas trečias 
sekmadienis kiekvieno mėne
sio. Dieve padėk sėkmingai 
gyventi.

Vedybos
Birželio 27 d. šv. Onos 

bažnyčioje moterystės ry
šiais surišti Jonas Maziliaus
kas ir Ona Nakovičiūtė-. Ilgo 
ir laimingo gyvenimo!

Baltimore, Md.

HARTFORD, CONN

Choras pagerbė dvasios 
vadą

Choras turėjo savo pasku
tinę praktiką Šv. Jono Krik
štytojo šventėj ir kadangi 
abudu Hartfordo parapijos 
dvasios vadai yra Jjonai, tai 
choras trigubai minėjo tą

— Vėl mirė dvi lietuvės — 
a. šeškauskienė, kuri pa

laidota liepos 4 d., ir a. a. M. 
Kvedarienė, palaidota liepos 
6 d.

— Sekmadienį, liepos 12 d. 
po pietų įvyksta parapijos 
išvažiavimas į Irion parką, 
vad. Šv. Vardo draugyste ir 
kun. L. J. Mendeliu. Visi tu
rim būti piknike.

— Tuo tarpu kun. A. Du- 
binskas atostogose.

a.

—o—
Puikus lietuviškas „Kuort’’

West Milford, N. J. p. p. 
Tocioniai turi labai puikią 
vietą — viešbutį, ūkį ir dide
lį sodą, tarp trijų ežerų, kur 
daug svečių suvažiuoja pa
ilsėti, linksmai laiką praleis
ti. Dauguma atvyksta iš kitų 
valst. mokinių, kunigų, val
dininkų. Nuo Paterson, N. J. 
randasi už 20 mylių, prie gar
saus New Jersey Greenwood 
ežero, kuris yra prie pat jų 
vietos; kiti du ežerai iš šonų 
jo žemės yra privatiški, tik 
dėl tų, kurie atostogauja. Y- 
ra puiki šokiams salė, baras 
įvairiausių gėrimų.

Patartina lietuviams ruoš
ti piknikus ir šiaip išvažiavi
mus pas p. L. Tocionį; labai 
paranki ir puiki vieta; ten 
nuvykę jatisitės tikrai visu 
kuo užganėdinti. Jei kartą 
kas ten nuvyks pasisvečiuoti 
ar atostogauti, be abejonės 
vyks kiekvieną sekmadienį;

Radastėlių

— Profesionalai ir biznie
riai skelbkitės ’’Amerikoj”, 
jei norite, kad jūsų biznį.vi
suomenė žinotų.

iiLM'
Daug ir ribai aktyv 

veninio klausimų reil 
mūsų sprendimo, bei 
ar Šiemet bepavyks j 
galiotai aptarti 
kos, lietuvių kataliki 
mas yra ten gyvas, 
susibūrę į organized 
trą - Federacijos 
fius ar skyrius. Dau 
yra/ kur katalikiško 
nizatijos yra palaido 
tingai šis ir daug kiti 
lų turėjo būti pajudi 
deracijos Tarybos sui 
me, kurie vienok dėl 
stokos liko nepajudini 
M, Tarybos suvaži; 
buvo gana gausus. B 
visi delegatai turėjo da 
ti ir Susiv. Jubilie 
Seime, tai jėgos būvi 
išsisėmusios. Nors da 
stovų parodė gyvri 
kiti pasirodė išvarg 
giai. Tai painoka 
kad Federacijos su 
mai jungti su kitų d 
organizacijų seimais 
ma.

Vienok reikia pa 
kad ir tokiose aplii 
Federacijos Tarybos 
žavimas, kuriame m 
atstovauti Didi. New 
Fed. Apskritį, davė 
naujo, gal ir ribai na 
lakiausius kun. K. Ui 
čiaus - Kmito refei 
laisvo išsikalbėjimo, 
do gyvumo, ir net p 
diskusijų, kuriose, d 
toki visuomenininke 
kan. dr. Kemėšis, dr 
monas, kun. dr Raž 
Šimutis, kuo. švagžė 
Juras, p. Menė, d 
takas ir kiti. Pri 

i- lėtas rezoliucijų, k
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ankevičiukas (25 
) atvažiavo su mg 
altimorę per 5 va- 
.s pranešė lietuvių 
.nuėjimą, kad išsi. 
lio agentu rimtą 
L Bubnį, čia jis ii. 
? dienos ir vėlpj. 
lyn, N. Y.
is baltimorietis lie 
i savo tautietj 
:ą liepos 4 d. nore, 
sinti šaltu alučiu. 
Įėjęs, jis pradėjo 
grąžos iš dešini- 
i jis turėtą de. 
dėjo į kitą kišenių, 
idalas, net .policija 
Po to nepadoraus 
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uj, bet atsiprašyti 
ėjo. J. K.

Liepos 10 d., 1936 m. "AMERIKA”

son, N. J.

i didelis piknikas 
jto parap. bažny- 
aui. Biznieriai ir 
bei pavieniai as- 
oja įvairius daik- 
mams. Tam tiks- 
■iruošta įdomūs ir 
dimai, dainos, šo- 
is. Visi energingai 
jasišventimu. Tai 
i didžiausių pikui- > 
jus vėliau paskelb

us pataisymas 
išyta „Amerikos” 
I), kad šv. Rožan- 
gija aukavo $11.
nes ji yra auka- 

šimtą dešimts do- 
Kazimiero bažny- 
nii.
—o—
High School 

Tocionių dukrelė. 
West Milford, N. 

Ugh School su pa
il kaipo gabi ir pa- 
nokinę. Gavo High 
lomą su gerais pa- 
s ir pagyrimu. P. 
ii savo dukrelę bu- 
? į Washington, D. 
ti keletą dienų. Jie 
Lietuvos pasiunti, 

lipažino su keletu 
į mokinių. Aldona 
toliau mokytis mo- 
rofesijos. Linkėti- 
ningai pasiekti sa- 
o tikslo. Aldona y- 
jtuvaitė, gerai lie- 
ą vartoja. Tėveliai 
jo leisti į Lietuvą, 
js mokytojos mokš-

ietuviškas „Kuort” 
filford, N. J. p. p.

turi labai puikią 
dešbutj, ūkį ir dide- 
irp trijų ežerų, kur 
čių suvažiuoja pa- 
ksmai laiką praleis- 
ima atvyksta iš kitą 
jkinių, kunigu val- 
Nuo Paterson, N. J. 
iž 20 mylių, prie gar- 
iv Jersey Greenwood 
iris yra prie pat jų 
riti du ežerai iš šonų 
i yra privatiški, tik 
urie atostogauja. Y- 
šokiams salė, baras 

lių gėrimų.
;ina lietuviams ruož
ais ir šiaip išvažiavi- 
i p. L. Tocionį; labai 
ir puiki vieta; ten 
jatisitės tikrai visu 

janėdinti. Jei 
nuvyks pasisvečiuoti 

3togauti.be abejonės 
ekvieną sekmadieny 

, ^..jiBRadasteli&Į 
■—- - - - - ■T’,.”"
Profesionalai ir biaųe- 
skelbkitos "Amerikoj’’ 
irite, kad jūsų biznį.vi- 
m3 žinotų.

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

Daug ir labai aktyvių gy
venimo klausimų reikalauja 
mūsų sprendimo, bet kažin 
ar šiemet bepavyks juos or
ganizuotai aptarti. Ameri
kos , lietuvių katalikų veiki
mas yra ten gyvas, kur jie 
susibūrę į organizacijų cen
trą — Federacijos Apskri- 
čius ar skyrius. Daug vietų 
yra, kur katalikiškos orga
nizacijos yra palaidos. Ypa
tingai šis ir daug kitų reika
lų turėjo būti pajudinta Fe
deracijos Tarybos suvažiavi
me, kurie vienok dėl laiko 
stokos liko nepajudinti. Tie-

miausia tai protestas prieš 
Lietuvos atitinkamas įstai
gas, kurios studentus siunčia 
į užsienį mokytis anglų kal
bos ir daro dideles išlaidas 
valstybei, pamiršdamos, kad 
Lietuvos išeivija Anglijoj ir 
ypač Amerikoj turi gražaus, 
išmokslinto jaunimo, kuris 
anglų kalbą galėtų dėstyti 
Lietuvos mokyklose. Pasisa
kyta taipgi ir prieš Lietuvos 
vyriausybės neteisėtą elgesį 
nusavinant visą spaudą savo 
partijos reikalams. Nemažai 
kalbėta išeivijos jaunimo or
ganizavimo reikalu. Ypač

ant estrados sušaukta visa 
eilė mažų mergaičių, kurios 
iš eilės maišė tikietų urną ir 
paskui prasidėjo pats lai
mingųjų numerių traukimas, 
kurį atliko iš publikos pa
kviestos tos mažos mergy
tės. Salėj tyla — pirmosios 
dovanos traukimas. Kas bus 
tuo laiminguoju ir gaus 
$100.00? Pasirodo, kad tai 
buvo „Amerikos” skaitytoja 
M. Simonaitienė (621 Quin- 
cey St., Brooklyn, N. Y.), ku
ri turėjo kuponą 10696 nr. 
Ji iššaukiama pasirodyt sce
noje. Antroji dovana — $25.- 
00 tenka P. Dapkevičienei 
(32-09 Greenpoint Ave., L. I. 
City) kuponu 2960 nr. Toliau 
seka 3 laimėjimai po $10, ku

LANKĖSI REDAKCIJOJ

ša, Tarybos suvažiavimas 
buvo gana gausus. Bet kad 
visi delegatai turėjo dalyvau
ti ir Susiv. Jubiliejiniam 
Seime, tai jėgos buvo gana 
išsisėmusios. Nors dalis at
stovų parodė gyvumo, bet 
kiti pasirodė išvargę, bejė
giai. Tai pamoka ateičiai, 
kad Federacijos suvažiavi
mai jungti su kitų didžiulių 
organizacijų seimais negali
ma.

Vienok reikia pastebėti, 
kad ir tokiose aplinkybėse 
Federacijos Tarybos suva
žiavimas, kuriame man teko 
atstovauti Didž. New Yorko 
Fed, Apskritį, davė šį tą 
naujo, gal ir labai naudingo. 
Išklausius kun. K. Urbonavi
čiaus — Kmito referato, po 
laisvo išsikalbėjimo, atsira
do gyvumo, ir net platesnių 
diskusijų, kuriose, dalyvavo 
toki visuomenininkai, kaip 
kan. dr. Kemėšis, dr. J. Lei- 
monas, kun. dr Ražaitis, L. 
Šimutis, kun. švagždys, kun. 
Juras, p. Račkienė, dr. A. Ra
kauskas ir kiti. Priimta ke
letas rezoliucijų, kurių įdo-

sakau, gaila, kad suvažiavi
mui buvo skirta labai maža 
laiko ir daug svarbių, gal net 
visą išeivijos veikimą le
miančių, klausimų neteko 
tinkamai pajudinti.

Taigi Tarybos suvažiavi
mas, iš kurio nemaža paska
tinimo ir naujų sumanymų 
laukė rytai, jau praėjo. Mes 
atsidūrėme vėl vieni patys 
mūsų apylinkės viekimo 
priešakyj. Užtai vėl turime 
pasitikėti savo jėgomis ir 
imtis darbo, kurio pas mus 
yra begalės. — Jau daug nu
veikta, bet dar daug daug 
reikia dirbti, kad tinkamai 
įsisąmoninti savo pareigose, 
kad suprastume savo užduo
tį. Mūsų apsileidimas, mūsų 
nepažinimas savų reikalų, 
tiesiog žudo mūsų jėgas, 
krikdo veikimą. Užtai su
kaupkime pastangas, įsi
tempkime ir laimėkime! Nie
kas kitas, o tik patys turime 
pergalėti kliūtis. Ir nepa
mirškime, kad visi turime 
veikti, o ne atsidėkime ant 
keleto asmenų.

K. V.

nuos gauna:
Po $10 laimėjo: No. 1442

— P. Lynche, Mount Vernon, 
N. Y. No. 2156 — Juzepa 
Paulauskienė, Maspeth, N. 
Y. No. 5823 — Tony Trover- 
ze, Jamaica, N. Y.

Po $5 laimėjo: No. 10910
— K. Dailydėnaitė, „Am.” 
skaitytoja, Brooklyn, N. Y. 
No. 5403 — p. Kičas, Brook
lyn, N. Y. No. 5253 —Jos. 
Dumblys, Brooklyn, N. Y. 
No. 10210 — kun. Virmaus- 
kas, „Amerikos” skaitytojas, 
So. Boston, Mass.

Po $2 laimėjo: No. 6373 — 
J. Alčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
No. 1805 — kun. Aleksiūnas, 
Brooklyn, N. Y. No. 1881 — 
kun. Aleksiūnas, Brooklyn, 
N. Y. No. 386 j— p. Arbra- 
ciauski, Long Island City, N. 
Y. No. 921 — Mrs. Kazein, 
Brooklyn, N. Y. No. 2166 — 
p. Jablonskis, Maspeth, N. Y. 
No. 8617 — Phillis Vintis, 
Brooklyn, N. Y. No. 5273 — 
Mrs. F. Yanchis, Brooklyn, 
N Y. No. 4995 — Cecilija Bu- 
kaskas, Brooklyn, N. Y. No. 
5174 _ Juozas Gudaitis, 
Lietuva.

Iš Wilkes-Barre, Pa. lankė
si Pranas Kašėta, šiemet bai
gęs Marianapolio kolegiją. 
Jis atvyko į New Yorką pa
viešėti ir prie progos rūpina
si gauti darbą. Pr. Kašėta y- 
ra malonus, mandagus jau
nuolis. Jis nori mokytis ir 
toliau, jei čia gautų bent ko
kį darbą. Papasakojo, kad 
šiemet labai daug studentų, 
baigusių Marianapolio kole
giją, vyksta mokytis į Lietu
vą.

MARINE OPERATING 
CORP. TEISINASI

Daug nuostolių ir nemalo
numų buvo dėl sutarties ne- 
išpildymo rengiant bendrą 
parapijų ekskursiją į Bear 
Mountains. Ta ekskursija pa 
kenkė ir mūsų Lietuvių Die
nai. Dabar laivų kompanija, 
kuri neišpildė savo kontrak
to su rengėjais, aiškinasi, 
kad tai ir ne* jų kaltė, kad 
federalinis laivų inspekto
rius leido imti daug mažiau 
keleivių, nei leidime yra nu
matyta. Taip laiške kun. J. 
Laurynaičiui kompanijos at
stovas Robert Burtt rašo: 
„Mes labai apgailestaujam 
tą nemalonumą, kuris įvyko 
dėl „Botų išvažiavimo.” Bet 
tai įvyko ne iš mūsų kaltės, 
nes U. S. Laivų inspektorius, 
kurio aš tačiau nenoriu kri
tikuoti, teleido imti 1860 ke
leivių, nors prieš 6 savaites 
duotam inspektoriaus liudi
jime yra leista imti 2192 ke
leiviai.” Toliau laiške rašo
ma, kad jie mano vėl atgauti 
pripažinimą imti 2192 kelei
vius. Kaip ten bebūtų, bet 
tas laivų išvažiavimas dau
geliui davė nemažų nuosto- 
o ypač rengėjai jautėsi ne- 
malopįaį_, ...

P. Šv., Karalienės Angelų ir 
Atsimainymo V. Jėzaus pa
rapijų chorams, teikusiems 
savo gražiomis dainomis pa
linksminti L. D. dalyvius. 
Taipgi Karalienės Angelų ir 
Apreiškimo parapijų vaiku
čių Fife & Drum corpsų be- 
nams, gražiai atlydėjusiems 
iš bažnyčios ir parke puikiai 
atlikusiems savo muzikališ- 
kus gabalėlius. Visiems Ko
miteto nariams už uolų ėji
mą savo pareigų ir visiems 
kitiems prisidėjusiems prie 
7-osios Lietuvių Dienos pasi
sekimo, gi lietuvių visuome
nei už atsilankymą ir gau
siai parėmusiems Lietuvių 
Dieną. Nuoširdžiausia dėko
ju

K. J. Krušinskas,
7-tosios L. D. Kom. pirm.

LIET. DIENOS KOMITETUI

Sept. Lietuvių Dienos Ren
gimo Komiteto paskutinis 
posėdis įvyks šiandien, t. y. 
liepos 10 d. „Amerikos” re
dakcijoj. Pradžia 8 vai. va
kare.

JAUNUOLI, SUSIRŪPINK!

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

DIDELĖ LIETUVIŲ 
DIENA

Nežiūrint, kad šiemet New 
Yorko Lietuvių Dienai buvo 
nemaža kliūčių, vienok ji pa
sisekė. Kun. P. Lekešio rū
pesniu, Maspetho bažnyčia 
buvo puikiai išpuošta. Čia 
prasidėjo Liet. Diena iškil
mingomis pamaldomis. Pas
kui, kun. Laurynaičio pa
stangomis suorganizuota ei
sena; vedama Karai. Angelų 
ir Apreiškimo parapijų jau
nimo orkestrų, traukė į par
ką. Ant Klasčiaus salės sto
go aukštai iškeltos plevėsa
vo Lietuvos ir Amerikos vė
liavos. Diena buvo karšta ir 
daugelis iš ryto išvyko į pa
jūrį, todėl vėlokai parkas

mošaičio. Publika programa 
buvo labai patenkinta, nors 
nemaža jos dalis pasiliko ir 
prie stalų, kame turėjo savo 
„programas"... Iš tikro, šie
met Lietuvių Dienoj publika 
buvo rinktinė: jokių nesusi
pratimų, jokių nemalonumų 
nebuvo. Ypač daug svečių 
susilaukta iš kitų kolonijų: 
iš Rochester, N. Y. visas bū
rys studentų, tai: Amelia Ur
bonaitė, John C. Morkūnas, 
John Kommeth, Isabelė Ko
vaitė, Amelia Raščiūtė, 
Frank Kazak, Edward 
Wrightman, Alfred Stugis 
(stud, klubo prezidentas), 
Amelia Kazakevičiūtė, A. J. 
Kazakevičiūtė, Julia Kairytė, 
Bernice Mateikaitė, Peter 
Dirso, V. Dirsaitė, A. Petrai-

Padovanojo Amerikai

Juzepa Paulauskienė (iš 
Maspeth, N. Y.) Lietuvių 
Dienoj laimėjusi trečią dova
ną $10 padovanojo ją „Ame
rikai.” P. p. Paulauskai yra 
dideli patriotai — katalikai. 
Negana, kad jie dirba orga
nizacijose išsižadėdami poil
sio, bet visada yra pirmieji 
ir paramos suteikime. Taip, 
p. p. Paulauskai neseniai gra 
žia dovana prisidėjo prie 
„Amerikos” raidžių fondo, o 
dabar vėl p. Paulauskienė 
atsižadėjo laimėtos dovanos 
ir paskyrė ją „Amerikai.” 
Garbė ir padėka p. Paulaus
kienė. Tai pavyzdys kitiems, 
kaip reikia suprasti katali
kiškos spaudos reikšmę.

NUOŠIRDI PADĖKA

Didžiojo New Yorko 7- 
osios Lietuvių Dienos Komi
teto vardu šiuomi reiškiu 
nuoširdžios padėkos žodžius 
didžiai gerbiamai lietuvių 
katalikų dvasiški] ai nuošir
džiai parėmusiai 7-tą ją 
Lietuvių Dieną, ypatingai 
Maspetho klebono pavaduo
tojui aukštai gerbiamam ku
nigui P. Lekėšiui už surengi
mą iškilmingų pamaldų ir 
prie tų pamaldų iškilmingu
mo prisidėjusiems kuni
gams ; gerbiamiems muzi
kams p. p. J. Jankui, P. Dul
kei ir J. Tamošaičiui. ir jų 
vadovaujamiems Apreiškimo

— Nors sunkus dienos dar
bas atėmė raumenų judrumą, 
bet ir į patalą krisdamas ūki
ninkas planuoja, ką ryt tu
rės dirbti.

— Nors baigėsi mokslas, 
nors atėjo ilgai lauktos ato
stogų dienos ir mokykla įtei
kė baigimo diplomus, tačiau 
nepamirškime, kad gyveni
mas atostogų neturi, o spar
čiais žingsniais eina pirmyn. 
Be rūpesčio ir darbo praleis
tos valandos gali mūsų lai
mę nunešti į nebepasiekiamą 
tolį.

— Nors sumaterialėjęs ir 
neteisingumo pilnas pasaulis 
mums prikišamai perša 
„praktiškumą,” nors ųiadon 
įėjęs paviršutiniškumas ne
kartą mus tikina, kad gyve
nime tik auksas viską valdo, 
tačiau aukštesnė žmogaus 
prigimtis stoja už moralinę 
žmogaus vertybę. Taigi, jau
nuoli — jaunuole, nors tau 
pabodo mokslas, nors tave 
vilioja koks darbas su kelio
lika dolerių uždarbio, neišsi
žadėk dėl jo mokyklos suolo; 
nepamiršk, kad kas jaunat
vėj pavargsta, senatvėj 
džiaugiasi. Bet taipgi reikia 
nepamiršti, kad yra be galo 
svarbu, kokioj mokykloj ir 
kokių auklėtojų esi ruošia
mas. Užtai žiūrėk, kad tin
kamų mokytojų būtum lavi
namas.

pradėjo prisipildyt žmonė
mis. Apie 5 vai. prasidėjo 
programa, kurią atliko Ka
ralienės Angelų ir Apreiški
mo parapijų uniformuoti 
„Fife & Drum” orkestrai. 
Čia virš parko pasirodė ir 
Dariaus-Girėno Aero klubo 
lėktuvas, vairuojamas p. Šal
tenio. Po to tuoj prasidėjo šo 
kiai. Paskui Apreiškimo 
choras programą atidaro 
Lietuvos ir Amerikos Him
nais; p. Krušinskas perstato 
Lietuvos generalinį konsulą 
adv. P. Daužvardį, kuris pa
sveikina tautiečius gražia, 
karšta kalba. Po jo perstato
mas svečias iš Rochester, N. 
Y. Jonas C. Morkūnas, Stud, 
ir Prof. S-gos pirmininkas. 
Paskiausiai trumpai kalba 
„Amerikos” red. K. Vilniš
kis. Tęsiasi dainų programa, 
kurią atliko Karai. Angelų 
parap. ir vyrų choras, ved. 
muz. Dulkės, Maspetho para
pijos choras, ved. muz. Ta-

tytė, B. Ginkevičiūtė (iš Phi
ladelphia, Pa.). Jie visi vyks
ta į Amerikos Liet. Kat. Stu
dentų ir Profesijonalų Są
jungos seimą Marianapolis, 
Thompson, Conn. Ponia 
Daužvardienė (Lietuvos gen. 
konsulo žmona iš Nutley, N.
J. Iš New Haven p-lės Mari
jona ir Ona’ Jokūbaitės, p. 
adv. Paulauskas su ponia iš 
Kearny, N. J., p. Prakapai su 
draugais iš Newark, p-lė 
Burkaitė iš Maywood, N. J. 
ir kiti. Buvo ir daugiau sve
čių iš tolimesnių vietų, kurių 
pavardžių nesužinojom. Ne
mažai susirinko ir vietos 
profesijonalų bei biznierių, 
kaip dr. B. K. Vencius, adv.
K. Jurgėla, J. Garšva, R. 
Kruchas, p. Kičas, J. Ginkus 
ir kt.

Nors nemažas nuošimtis 
turėjo „užsiėmimą,” bet visi 
nekantriai laukė dovanų pa
skirstymo. Apie 9 vai. salė 
užsigrūdo žmonėmis, o čia

,,Amerikos" Administracija.

ATOSTOGOS

Atostogos atėjo. Milijonai 
žmonių milijonais automobi
lių važinėja keliais. Važiuoja 
jauni ir seni, moterys ir vy
rai, visi tikėdamiesi saugiai 
pasiekti savo pasirinktą vie
tą. Taip, jie pasiektų sau
giai, jei visi atsargiai važinė
tų. Bet yra važiuotojų, kurie 
užmiega ant vairo, kurie gir
ti įvažiuoja į kitų automobi
lius ar stulpus, kurie nepai
sydami signalų lenkia ar su
kasi ant kampų ir sudaro 
daug pavojų bei nelaimių ki
tiems. Reikia ne tik pačiam 
vengti tapti tokiu vairuoto
ju, bet reikia visuomet atsar
giai važiuoti, kad nepatekus 
po panašaus vairuotojo auto- 
mobilium. Tada bus linksmos 
ir saugios atostogos.

New York Police 
Department

Marianapolio Kolegijos (Thompson, 
Conn.) didžiosios durys, pro kurias at
eina studentai ir išeina žmonės. Ar tu, 

1 jaunuoli, nenorėtum už jų pasisemti 
mokslo.

(Galas)
Kitais atvejais skundėjas 

turi skunde suminėti savo 
ypatingus nuostolius ir įro
dyti, kad tie nuostoliai buvo 
tiesioginiai ar artimai kilę 
dėl šmeižto, pav. kad dėl 
šmeižto skundėjo neįleido 
viešon pasilinksminimo vie
ton ar teatran ar į šeimyni
nę pramogą, ar moteris nu
stojo sužadėtinio, ar neteko 
darbo ar samdos pasiūlymo, 
ar pakenkė profesijai ar ver
slui.

Nuostoliai šmeižto bylose 
būna nominaliai, atlygina
mieji ar aukšti dėl pavyz
džio ateičiai (-exemplary).' 
Nuostolių sumą nustato 
džiūrė, bet teisėjai gali at
mesti ar pakeisti sumas, kur 
džiūrės sprendimas atrodo 
pagal apystovas permenkas 
ar perdidelis. Baudžiamie
siems nuostoliams pateisinti 
reikia įrodyti, kad šmeižėjas 
faktinai parodė piktą valią, 
nors nebūtinai prieš patį 
skundėją. Tam įrodyti daž
nai pakanka, kad šmeižėjas 
elgėsi be jokio atsakomingu- 
mo ar grasino ar džiūgavo, 
ar dažnai pakartojo, ar atsi
sakė atšaukti. Iš kitos pusės 
atsakovas nuostoliams ma
žinti gali įrodyti, kad jis be 
blogos valios pakartojo 
šmeižtą ir nurodė šaltinius, 
arba kad skundėjas išprovo
kavo, arba kad skundėjo re
putacija yra bloga. Pykčio 
stoka, ar kitų asmenų pakar
tojimas, ar nuostolių iško- 
lektavimas iš kitų šmeižėjų 
nepaliuosuoja šmeižė j o nuo 
atsakomybės dėl atlygina
mųjų nuostolių. Atlyginimas 
yra taipgi skiriamas už re
putacijos nustojimą, gėdą ir 
jausmų įžeidimą.

Šio pobūdžio bylose apsi
gynimas yra trejopas: 1) 
Kaltinimo tiesa: šis apsigy
nimas, jei teisme įrodytas, 
visiškai paliuosuoja kaltinto
ją, nes „teisė neleis žmogui 
laimėti nuostolius dėl įžeidi
mo charakterio, kurio jis ar
ba neturi arba neturėtų sa
vintis.” Atsakovas savo at
sakyme privalo šį pasiteisi
nimą suminėti savo atsaky
me į skundą, kadangi šis tei- 
sinimasis yra ne „tiesioginis 
paneigimas,” bet tik „šaluti
nis dalykas.” Be to, pateisi
nimas privalo būti tiek pat 
platus, kaip ir kaltinimas, ir 
atsakovas turi įrodyti, kad 
kiekviena svarbi (material) 
kaltinimo dalis yra tiesa, nes 
nors atskiri posakiai gali bū
ti teisingi, bet jie gali būti 
taip supinti su melu, kad tu
ri šmeižto pasekmes. Be to, 
tiesos apsigynimas turi būti 
tiek tikslus, kaip ir teisiškas 
kaltinimas (indictment), ir 
žodžių aiškinimas yra griež
tas prieš atsakovą. 2) Privi
legija: a) visiška privilegija 
naudojasi Kongreso ir seimų 
rūmų atstovai, kurių negali
ma klausinėti kitur dėl seime 
pasakytų kalbų ar debatų; 
miestų ir kitų valdininkų 
privilegija tėra tik sąlyginė; 
bet ir seimų nariai yra ap
saugoti tik dėl kalbų seimuo

se, ne kitur kur; b) vykdo
mosios valdžios departamen
tų viršininkai naudojasi pri
vilegija savo pareigų rėmuo
se; c) teisėjai ir advokatai 
bylos procese, abidvi pusi ir 
liudytojai naudojasi privile
gija, kiek jų kalbos ar raštai 
rišasi ir yra svarbūs ginčai. 
Sąlyginei privilegijai patei
sinti yra reikšminga gera 
valia. Teisė primeta gerą va
lią, ligi įrodomas pyktis. Tei
sė yra linkusi pateisinti pri
vilegiją, jei kas reiškiama 
pareigas einant, leidžiant pri 
vilegijuotam asmeniui nu
tarti pagal savo sąžinę, pav. 
kaltinimai ir pranešimai aiš
kinant nusikaltimą, skundai 
viršininkams apie jų paval
dinių elgesį, argumentacija 
seimų komisijose ar valdžios 
įstaigoje, betgi neleidžiąma 
tą privilegiją piktai išnaudo
ti. Spaudos pranešimai apie 
teismo eigą yra sąlyginiai 
privilegijuoti; - sąlygos yra: 
viešoji bylos eiga, padoru
mas, tinkamumas skelbimui, 
pranešimų pilnumas ir stoka 
piktos valios, šeimos nariai 
turi pareigos pranešti savie
siems apie trečiąjį asmenį, 
ko neturi svetimieji, pav. 
žentas turi privilegijos pra
nešti savo uošvei-našlei apie 
jos sužadėtinį.

3) Padorus komentaras 
(fair comment); taip ginan
tis, atsakovas pareiškia, kad 
jis elgėsi taip, kaip kiekvie
nas turi teisės elgtis ir todėl 
nėra atsakingas už vadina
mą šmeižtą, kad jo posakis 
bebuvo geru noru pareikšta 
kritika. Teisė pripažįsta pri
vilegiją be pykčio aptarti sei
mo darbus ar bet kurį vi
suomeninį reikalą ar valdi
ninko elgesį. Visuomenė te
gali laimei reiškiantis lais
vai opinijai, kad ir nesmagu 
būna valdininkams ir kai kas 
neteisingai užgaunamas. 
Džiūrė sprendžia ar išsireiš
kimas buvo pamatuotas. Tik
ras komentaras skiriasi nuo 
misdeskripcijos. Jei elgęsis 
aprašomas neteisingai ir 
perša nuomonę, kad aprašo
mas asmuo padarė kažką ne
garbinga, smerktina ir gė
dinga, autorius yra kaltas 
šmeižime. Ypač dažnai tenka 
susidurti su panašiais reiški
niais rinkimų kampanijose, 
kada kandidatai įvairiai 
šmeižiami; teisė liberališkai 
laikosi nusistatymo, kad kan 
didatuodamas asmuo savo 
charakterį stato viešam teis
mui, ir tiesą žinoti yra svar
bu rinkėjams, bet griežtai 
smerkia piktą valią ir prasi
manymus, nes tuo būdu vi
suomenė statoma pavojun, 
rinkėjai gali atmesti savo 
geriausius piliečius per ne
teisingus šmeižtus. Mastas 
yra: ar doras žmogus, nepai
sant kaip juo nuomonė būtų 
perdėta ar atkaklaus nusi
statymo, pareikštų tokią as
mens ar jo kūrinio kritiką,- 
kaip kad ši kritika? Atšauki
mas nepaliuosuoja šmeižė j o 
nuo atsakomybės, bet maži
na nuostolių sumą, ir ima
mas domėn.

’’AMERIKA”, TIK IKI METU G ALUI

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.

3togauti.be
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BLISSVILLĖ, N. Y.

lis draugų kai

MASPETH, L.

šiemet
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NEW YOBKO ŽINIOS
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ŠV. VINCENTO D-JOS PUS
METINIS SUSIRINKIMAS

Pereitą S 
tas Triboi 
Yorke. PW

lų dalininkai 
Dvidešimt m 
bilių savinink 

vertės. D 
milijonai turi 
vertybių už ( 
šiasdešimt t 
ri apmokėta 
20 bilijonų.

Jungtinės 1 
kapitalistinė ši 
tai tvirtina, ka 
trolių turi 8' 
turto, o kiti 96 
13 duos, šalies 
naši, iš 245 b 
(kas sudaro t 
turtą) darbini 
32 bilijonus, 
melagystę suk

MOTERŲ SĄJUNGOS
24 KUOPA

vo namus 38 
šeši. milijoną 
32 bilijonų

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

i 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. <

se indėlių Ii. 
lijonas smi 
kų turį tau 
15 tūkstenč 
kas siekia Ii 
tės. Todėl 
turi 196 bili 
to, ir tik 5 
20% viso tu 
n kapitelis

Nori grąžinti skola 
Klaipėda seks Dane 
Komunistei meluoji 
Triborough tiltas.

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

Kreipkitčs adresu:

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

|ei norit gauti j kitus miestus ai farmas, kreipiktčs: 
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

San Franc 
savo didyb 
San Frau 
kaštuos vy 
jonus do! 
tiltas yra 
Amerikoje.

Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsą Ra
dio garsinimo kasdien IŠ 
WMBQ. Jums nereikės rfl- 
pintls nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ 
994 MADISON ST.,

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

r
*
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; Tel.: STagg 2-6043 NOTARY PUBLIC,

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS

i GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS
I 660 Grand Stint, Brooklyn, N. Y. ;
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Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABOBIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

metų, kada nepu 
tis Vokietijos 
užsibaigs, mūs 
lenkai ir Gdyni 
Riečiams už K1 
tųSąjunga yra 
lyn vis eina k 
sios tautos

Karai. Angelų Parap

Piknikas
Visiems Karalienės An- 

" gėlų parapijos nariams pra
nešama, kad kitą sekmadienį, 
liepos 19 d., Klasčiaus parke 
įvyksta metinis parapijos 
piknikas. Visi maloniai pra
šomi tą dieną niekur nesi- 
ruošti, o tik į savo parapijos 
pikniką atsilankyti ir tuomi 
paremti savo parapiją.

Visi matome, jog bėgyje 
vienų metų mūsų parapijoj, 
neminint įrengimą patogių 
parengimams salių, daug kas 
pakitėjo. Paimkim tik baž
nyčios vidujinę išvaizdą ir 
tuoj pamatome, kiek daug 
atnaujinimo, kiek į vairaus 
pagražinimo atlikta, šiemet 
bus įvesta nauja šildymo sis
tema. Bet dar ne viskas: dar 
matyt vietomis sienos apše
pę, tai vienur, tai kitur sto
gas prakiuręs — tai visa rei
kės, žinoma, pašalinti, patai
syti ir mūsų gerbiamas kle
bonas užsimojęs tą įvykdyti 

, kaip galint greičiau.
Atsižvelgdami į visus pa

taisymus, matome, kad mū
sų centai parapijos reika
lams yra tikrai sunaudojami. 
Dėl to žinokime, kad atsilan
kydami ir į šį pikniką, mes 
gražiname ir atnaujiname 
savo bažnyčią. Taigi visi, 
kam tik rūpi parapija, daly
vaukime liepos 19 d. parapi
jos piknike. Tikietus jau ga
lima įsigyti klebonijoje ir 
pas draugijų narius. Kaina 
tiktai 50 centų.

J. M. Laitis.
—o—

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, liepos 12 d. 

per 9 vai. Mišias Šv. Vardo 
draugija eina bendrai prie 
sv. Komunijos. Visi nariai, 
kam tik aplinkybės leidžia, 
malonėkite dalyvauti.

J. Mykolaitis.

Moterų Sąjungos 24 kp. 
susirinkimas įvyko birželio 
15 d. parapijos salėj. Sekan
čios naujos narės įsirašė į 
mūsų draugiją pereitame su
sirinkime: Rožė Butauskai-
tė, Petronėlė Strevinskienė, 
Pranciška Jančienė, Julia 
Daliūnaitė, Marijona Kluse- 
vičienė, Isabelė Valentine ir 
Ona Petrulionienė.

Federacijos ir Moterų są
jungos apskr. raportai buvo 
perskaityti ir vienbalsiai 
priimti.

—o—
Bunco” puota

Birželio 18 d. įvyko „bun
co” puota pas ponią Tvaskte- 
nę, kurioje gražus būrys na
rių ir svečių dalyvavo, links
mai laiką praleidžiant. Dėl 
to mūsų kuopa dėkoja atsi
lankiusiems ir p. Tvaskienei 
ir šeimai. Rašt

Aušos Vartų parapijos 
klebonas kun. J. šeštokas 
birželio 29 d. išvažiuoja į ku
nigų rekolekcijas.

Newyorkiečiams buvusioji 
birželio 3 d. ekskursija — iš
važiavimas taip patiko, kad 
pageidauja suruošti šiemet 
dar vieną, bet būtinai sekma
dienį. Todėl parapijos vado
vybė tarėsi su kitomis kai
myninėmis parapijomis su
ruošti rugpjūčio mėnesio pa
baigoje didelį išvažiavimą' 
laivu.

Birželio 21 d. pas pp. Ven- 
-Slauskus New Yorke {vyko 
didelis balius. Dalyvavo vfe

tos kleb. kun. šeštokas, var-Laurynaičio ir kun. Kartavi 
goninkas, pp. Baltnišaičiai 
net iš West New Yorko, iš 
Brooklyn© p Narvyčius, p. 
Akelaitienė su dukrele, p. 
Palubinskas ir gana daug 
jaunimo, kurių visų ir sumi
nėti negalima.

Balius buvo rengiamas jų 
vienintelio sunaus Petro už
baigimo Marianapolio kolegi
jos proga.

Kolegiją baigė su gerais 
pažymėjimais. Kaipo geras 
ir gabus jaunuolis moksle, 
p. Venslauskas yra pasišven
tęs stoti į kunigų seminariją 
New Yorke, pasiryžęs prisi
dėti ir dirbti su vietos lietu
vių katalikiškomis organiza
cijomis ir jaunimu. Tai svei
kintinas' dalykas, o tokių 
jaunuolių, lietuviškai nusi
stačiusių, mūsų New Yorko 
parapija ir kolonija labai rei
kalingos.

J. Liubinskas.

čiaus) žygiavo į Klasčiaus 
parką. Iš tikro, geda lietu
viams, kad jie nesupranta 
tokių demonstracijų reikš
mės ir prie jų neprisideda. 
Gėda ypač vietiniams.

— Maspetho liet, studen
tai gausiai išvyko į seimą, 
Thomson, Conn. Keliais au
tomobiliais išvyko: Vincen
tas Galicus, Jonas Valantie- 
jus, Pranė Racelytė, Ona 
Vyšniauskaitė, Zuzana Min- 
cinauskaitė, Genovaitė Cere- 
bejūtė, Mykolas Kazlas, Ani
ta Garšviūtė ir kun. P. A. 
Lekešis. Valio Maspetho stu
dentai.

nok laikytam pusmetiniam 
susirinkime birželio 1 d., be 
kitų nutarimų, nutarė pasi
baigus vasaros sezonui su
ruošti didžiulį viešą parengi
mą — balių; vieta ir laikas 
bus paskelbta vėliau.

Dabartinę klubo valdybą 
sudaro šie: pirm. J. Čiupas, 
vicepirm. S. Dapkevičius, 
prot. rašt. J. Očikas, fin. 
rašt. A. Grinius, ižd. A. Gri
galiūnas, biznio ved. F. Bal
čiūnas, pad. A. Karpavičius.

Palaidotas iškilmingai su 3 
mis šv. Mišiomis, kurių meti 
giedojo vargoninkų choras 
kas darė gražų įspūdį'. Velio 
nis buvo pavyzdingas žmo 
gus, gražiai su visais sugy 
veno, tai ir palaidojo gausiu 
ga minia žmonių. Lai būns 
jam ramybė amžina Aukš
čiausiojo globoj.

Pirmadienio pavakaryj 285 
Union Avė., Brooklyne, kada 
kompanijos darbininkas tai
sė šaldytuvą (Refrigidare), 
sprogo jo geso tanka. Kam
baryj buvę 4 asmenys pasi
nėrė kankinančiose dujose. 
Kol vienas iš jų atidarė du
ris, darbininkas vis bandė 
dujų veržimąsi sulaikyti ir 
pats buvo svaigintas. Greti
mam kambaryj miegojęs 
žmogus, pajutęs nepaprastas 
dujas ir išgirdęs riksmą, iš
šoko per langą ir laiku pa
šaukė pagalbą.

Susirinkimas bus šeštadie
nį, liepos 11 d., Zabelskio sa
lėj, 61-38 — 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y., 8 vai. vakare.

Visi draugai esate kviečia
mi atsilankyti, nes bus labai 
svarbių nutarimų. Taipgi bus 
renkama pusė valdybos.

Sekr.

— Lietuvių Diena 
labai iškilmingai buvo pradė
ta Maspetho bažnyčioje. Baž 
nyčios vidus ir laukas vėlia
vomis papuoštas. Iškilmin
gas šv. Mišias celebravo kun. 
dr. Kraus, S. J. Dijakonu bu
vo kun Žvirblis, domininko
nas, subdijakonu kun. J. 
Kartavičius, ceremonijorium 
klier. J. Varnaitis, pamoksli
ninku kun. J. Laurynaitis. 
Žmonių galėjo būti daug dau
giau. Su vyskūpo leidimu, 
palaiminimas buvo švenčiau
siu Sakramentu tuoj po iškil
mių.

Bažnyčioj pamaldoms pa
sibaigus, organizuota eisena 
su vėliavomis ir dviem be-
nais (suorganizuotais kun. ningumą lietuvių tarpe. Vie-

Penktadienį, liepos 3 d., 
Zabelskio salėj, Maspethe, į- 
vyko nepaprasta Petrų var
duvių „Surprise party” — 
Petrui Mikalauskui ir Petrui 
Šlapikui.

Šis siurprizas buvo suma
nytas A. Januškaičio ir V. 
Zabelskio šeimų, užkvietė 
viršminėtų Petrų draugus ir 
pažįstamus, apie 40 asmenų, 

šį pokylį, kuris buvo labai 
gražus.

Po keleto kalbų ir sveiki
nimų, svečiai gardžiai paval
gė, pradėjo linksmintis dai
nomis ir šokiais.

Pasibaigus pokyliui, abudu 
Petrai padėkojo visiems atsi
lankiusiems ir sumanyto
jams už tokią gražią „Sur
prise party,” kuri iš tikro 
Petrams buvo tikru siurpri
zu. Buvęs.

Blissvillė jau seniai lietu
vių gyvenama kolonija. Pir
mieji lietuviai čia apsigyvė- 
no apie prieš 45 metus. Ne
veltui ši vieta buvo pavadin
ta „Kaslegarnija/’ nes per tą 
laiką iš Lietuvos atkeliau
jančių lietuvių, gyvenusių 
Blissvillė j e dar rasime šim
tus gyvenančių po visą Long 
Island ir po visą Dėdės Ša
mo žemę. Kurie čia nuolati
niai apsigyvenę, susiorgani
zavo į lietuviškas organizaci
jas ir laikosi iki šių dienų. 
Laikas nuo laiko Blissvillė 
susilaukia ir veiklesnių žmo
nių, bet gaila, kad didžiulės 
kaimyniškos kolonijos, kaip 
Brooklynas, Maspethas ir kt. 
pasigauna juos ir vėl Bliss
villė lieka tyloj.

Jau daug metų gyvuoja 
mūsų Lietuvių Demokratų 
Klubas, Ine. (32-27 Green- 
point Avė., Blissvillė, N. Y.). 
Šis klubas užlaiko užeigą, 
kurioje leidžia nemokamai 
lietuvių draugystėms laikyti 
susirinkimus ir mažesnius 
parengimus. Klubas rengia 
pasilinksminimus be jokios 
įžangos, tikslu palaikyti vie-

-----------——„-------------------------

AR ESI PASTEBEJES 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 — coms, 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

MIMUS SHOE SHOPS he.
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

Lietuviai siuvėjai ima 
ganizuotis. Siuvėjų 54 sky
riaus piknikas įvyks šešta
dienį, liepos 18 d. Dexter 
parke. Visi siuvėjai kviečia
mi gausingai dalyvauti.

Delegatas A. Bubnis.

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.

Nežiūrint, kad dažnai ir 
pėsčiųjų būna kaltė dėl suva
žinėjimų ar sužeidimų auto
mobiliais, kai jie gatves per
eina viduryj bloko, vienok 
atsakomybė visuomet tenka 
automobilistui. Taigi reikia 
visuomet atsargiai žiūrėti, 
kad važiuojant kas neišlystų 
iš tarpo stovinčių mašinų ar 
šiaip netikėtai neiššoktų iš 
šalygatvio, kad ir viduryj 
bloko. Pėstieji kol kas nepai
so jokių trafiko šviesų taisy
klių ir gatves pereina bet ko
kioj vietoj. O reikia gatvę 
pereiti tik, kai einama ja 
kryptimi yra žalia šviesa, o 
kita raudona šviesa ir ten 
automobiliai sustoja judėję.

92 Precinct.
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PALOCIUS SALDAINIŲ Į
KRAUTUVE

j GERIAUSIOS RŪŠIES =
S Lengvi užkandžiai, kava/ arbata, Hot Chocolate g

Pusryčiai, Pietūs ir Vakariene. Geriausia pasirinkimas
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
5 geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitčs: E 
E J. CINKUS, E
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
. ................................
VX/X/X7X*X/X/X/X/\/X/X/X/XZX/X/X/X/X/\/XZVX/\ZX/\/X/\/X/X/X/X/X<X/\/X/X/*/

Tel.: STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 Bo. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

EVERGREEN 8-9770

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. JALINSKAS)

L 1-------------------------------  ---------- -
U BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

’ DR. J. S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

VALANDOS: 
ia—a p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

1 DR. JOHN WALUK

161 NO 6tb STREET

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

Šventadieniais sualtanu 
Tel.: EVergreen 8-9239

1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 rak. 
Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnafleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPATTĖ)

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. 4tb STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
3—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-3040

TEL Virginia 7-4498

GRABORIUS ir BALSAMŪOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam- 

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos.

84'02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L i
PRIE FOREST PARKWAY

tTel. STagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912

j JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas j 

J NOTARY PUBLIC ]
>337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
i Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa- 
mainytas numeris buvusio 107 Union Avė. j

« a, rr v rr « 13 PRIEŽASTIESKOSULYS šalčio
Yra pašalinamas Su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Šios gyduoles 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 gožą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonas 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 j kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

5441 — 72nd Street,

i

RHONE EVergreen 7-1312

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

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

1 Ikl 3 ir nuo SekmadlenĮ:
7 — 8 vai. vakare 10 ikl 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokčjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'Standard"

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.

RAPOLAS KRUČAS

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

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

Tel. Elizabeth 2-8661
MICHAEL

Res. Tel. Elizabeth 2-8537
SALIKLI S

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

Apkainuoja, parduoda Pilnas patarnavimas
nejudomas nuosavybes, Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

į i
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Londono „Obse 
daktorius p. J. L. 
so, kad anglai te 
mokėti skolų Ad 
jautėsi saugūs ii 
somi.1 Bet dabar 
rijos apleisti, Ita 
kinti, kas žino, ka 
Ii kilti naujas bi 
ras, ir Amerikos 
karai bus labai 
Todėl p. Gaivinas 
kad Britanija gre 
tų dėl senos skolo 
lėtų pirkti amuni 
kaip? Nauja, dar 
skola Amerikoje, 
jos premjeras irj 
to... Skolininkai 
ti atmokėt sko 
galėtų skolintis.

The Norfolk 
Pilot rašo editor 
kiečiai ruošia D 
d'etat Dancigo 1 
8i lenkų koridori 
Dėlto lenkai ran 
nėra tarp jų i 
quid pro quo? < 
privertė Santar 
konferencijoje di 
ridorių ligi jūrų 
Dancigą nuo Vol 
bar ji mažiau 
nei Tautų Lyga, 
toliau nurodo, jt 
seks Dancigą, o
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