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Londono „Observer” 
daktorius p. J. L. Garvin 
šo, kad anglai tol nemanė! 
mokėti skolų Amerikai, kol 
jautėsi saugūs ir nepriklau
somi.* Bet dabar jie Prancū
zijos apleisti, Italijos panie
kinti, kas žino, kaip greit ga
li kilti naujas baisesnis ka
ras, ir Amerikos reikmenys 
karui bus labai reikalingi.
Todėl p. Garvinas ir sako, I Austrija 'turi didelės politi- 
kad Britanija greit susitar- nės reikšmės Europai. Iš šios 
tų dėl senos skolos, kad ga
lėtų pirkti amunicijos. Bet 
kaip? Nauja, dar didesne pa-j 
skola Amerikoje. Prancūzi
jos premjeras irgi taip mąs
to... Skolininkai bus privers
ti atmokėt skolas, kad vėl 
galėtų skolintis.

re-
ra- Europos Valstybes Sudaro Sąjungas

LENKIJA PATAIKAUJA DANCIGO NACIAMS

Prancūzija apleidžia Angliją, kad patraukus Italiją

Vokietija stiprina savo * 
politinį frontą

VIENA. — Vokietijos pa- 
Į daryta drauginga sutartis su

PRADĖTA STATYTI PE
DAGOGINIO INSTITUTO 

RŪMAI

sutarties pasireikš galinga 
politinė sąjunga, kurią suda
rys Vokietija, Italija, Austri
ja, Vengrija ir Lenkija, su
panti Čekoslovakiją iš visų 
šonų. Hitleris atsisakė Aus
trijos, kad apsidirbus su Če
koslovakija, atgaunant kai 
kuriuos prieš pasaulinį karą 
Vokietijai priklaususius plo
tus. Rumunija ir Jugoslavi
ja irgi susirūpinusios. Bet 
ypač tenka susirūpinti Lie
tuvai, na ir Lenkijai.

Sakoma, kad Vokietija no
ri ne tik atgauti karo laiku 
prarastas teritorijas, bet ir 
pakirsti Prancūzijos įsigalė
jimą centrinėje Europoje. 
Dėl tokios Hitlerio politikos 
labai džiaugiasi Mussolinis, 
bet nerimauja Prancūzijos 
politikai. Tačiau yra mano- 

' ma, kad ilgai hitlerininkų ir 
austrų vienybė netęsės dėl 

: daugelio priežasčių.

Jau pradėti statyti Peda
goginio instituto rūmai Klai
pėdoje. Pedagoginiam insti
tutui žemės sklypas nupirk
tas Smilties gat. Graži vieta, 
pamiškėje, netoli jūros. Ligi 
spalių mėn. statyba numato
ma baigti. Atsieis 280 tūks
tančių litų.

The Norfolk - Virginian 
Pilot rašo editoriale, kad vo
kiečiai ruošia Dancige coup 
d’etat. Dancigo laisve remia
si lenkų koridoriaus gyvybė 
Dėlko lenkai ramūs? Ar tik 
nėra tarp jų sutarties — 
quid pro quo? Juk Lenkija 
privertė Santarvę Taikos 
konferencijoje duoti jai ko
ridorių ligi jūrų ir atskirt 
Dancigą nuo Vokietijos. Da
bar ji mažiau susirūpinusi 
nei Tautų Lyga. Editorialas 
toliau nurodo, jog Klaipėda’ 
seks Dancigą, o Aukštoji Si
lezija — Klaipėdą. Ligi 1942 
metų, kada nepuolimo sutar
tis Vokietijos su Lenkija 
užsibaigs, mūsų manymu 
lenkai ir Gdynią atiduos vo
kiečiams už Klaipėdą... Tau
tų Sąjunga yra bejėgė ir to Į 
lyn vis eina silpnyn. Mažo-Į 
sios tautos negali remtis 
Santarve. Lietuva t-uiiieškęj 
tis draugų kaimynuos. 

—o— 
* i-

Jungtinės Valstybės yra 
kapitalistinė šalis. Komunis
tai tvirtina, kad 4 nuoš. tur
tuolių turi 87 nuoš. šalies 
turto, o kiti 96 nuoš. turi tik 
13 nuoš. šalies turto. Vadi
nasi, iš 245 bilijonų dolerių 
(kas sudaro visą Amerikos 
turtą) darbininkai valdo tik 
32 bilijonus. Statistikos šią 
melagystę sukerta. Ameriko
je 10 milijonų šeimų turi sa
vo namus 38 bilijonų vertės. 
Šeši milijonai ūkininkų turi 
32 bilijonų vertės, aštuoni 
milijonai statybos bei pasko
lų dalininkai turi 8 bilijonus. 
Dvidešimt milijonų automo
bilių savininkų turi 8 bilijo
nų vertės. Dvidešimt keturi 
milijonai turi bonų ir biržos 
vertybių už 62 bilijonus, še
šiasdešimt trys milijonai tu
ri apmokėtas apdraudas už 
20 bilijonų. Keturiasdešimt 
keturi milijonai turi bankuo
se indėlių ligi 24 bilijonų. Mi
lijonas smulkių prekybinin
kų turį tarp 1 tūkstančio ir 
15 tūkstančių dolerių turto, 
kas siekia ligi 4 bilijonų ver
tės. Todėl 85 nuoš. piliečių 'Baldvinas pareiškė, kad tai- 
turi 196 bilijonus vertės tur
to, ir tik 5 nuošimtis turi 
20% viso turto. Tai tokia y- 
ra kapitalistinė Amerika. 

—o—
Pereitą šeštadienį atidary

tas Triborough tiltas New 
Yorke. PWA išleido statybai 
44 mil. 200 tūkst. dolerių. 
San Francisco tiltas viršins 
savo didybe ir kaina šį tiltą. 
San Francisco Bay tiltas 
kaštuos vyriausybei 75 mili
jonus dolerių. Triborough 
tiltas yra vienas ilgiausių 
Amerikoje. Jis turi vieną kiL

LENKAI SUSITARĖ SU 
. DANCIGO NACIAIS

BAHERIN VALDONAS 
ANGLIJOJ

LIETUVOJ NERAMUMAI DIDELES SAUSROS NAIKINA PASĖLIUS

STATOMI ,,LIETŪKIO 
SANDĖLIAI

„Lietūkis” Klaipėdos uos 
te stato didelius sandėlius 
Juose tilps apie 10 tūkstan
čių tonų javų.

LONDONAS. — Pirmą kar 
tą Anglijon atvyko Baherin 
salos šachas sir Samuel Ibu 
Isa al Khalifa. Jo valdoma 
Baherin sala yra turtingiau-. 
šia brangiais perlais pasau
lyj. Šachas vien už žuvavimo 
koncesijas kasmet gauna 7 
mil. 500 tūkst. dolerių, ša
chas Khalifa save laiko Ang
lijos protektoriate, bet Per
sija sako, kad ta sala priklau 
so jai. Dėlto šachas gali įsi- 
velt į konfliktą, nes Angli
jai, kuri dabar aliejų perka 
iš Persijos, labai rūpi Bahe- 
rino sala, kurioj rasta tur
tingiausi aliejaus šaltiniai. 
Anglijos karai, šachą pake 
lė į Indijos imperijos kuni
gaikščius. Tas šachą, žinoma, 
dar labiau vylioj a būti Ang
lijos imperijos piliečiu.

KAUNA (Havas). — Už 
prieš vyriausybę bruzdėjimą 
ir neramumų kėlimą, teismas 
nuteisė mirti 10 Suvalkijos 
ūkininkų ir 3 kalėti iki gyvos 
.galvos sunk, darbų kalėjime. 
Šis įvykis rodo, kad ūkinin
kų bruzdėjimas nesustojęs.

SUSTABDYS ŽYDŲ IMI
GRACIJĄ Į PALESTINĄ

CHINIJOJ MIRŠTA MILIJONAI ŽMONIŲ

Rusijos gyventojai bijo bado

LENKAI „DAUG ŽINO” 
APIE V. V. SĄJUNGĄ

TŪKSTANTIS MOKSLEI
VIŲ PAJŪRYJE

Šiais metais gausiai lanko
mas Klaipėdos pajūris. Dau
giausia lankosi moksleiviai. 
Nėra tos dienos, kad nebūtų 
ekskursijos. Per gegužės ir 
ligi birželio mėn. 15 dienos 
Klaipėdoje iš įsiregistravu
sių pajūrį aplankė vien iš 
mokyklų, 669 asmenys.

LONDONAS. — Dėl nera
mumų spėjama Anglijos val
džia laikinai sustabdys žydų 
imigraciją į Palestiną, nes 
to arabai reikalauja ir dėl to 
kelia maištus Palestinoj.

ITALAI UŽDARĖ AMBA
SADŲ RADIO STOTĮ

ITALIJA IŠTRAUKS KA
RIUOMENĘ IŠ LIBIJOS

ROMA. — Kai Anglija at
šaukė iš Viduržemio jūrų da
lį savo karo laivyno, Italija 
žada, ištraukti 40 tūkst. ka
reivių iš Libijos tyrų. O iš 
antros pusės, Italijai reikia 
daug kariuomenės ir Etiopi
joj, kur vyksta partizaninis 
karas su čiabuviais.

Į BERLYNAS. — Iš patiki-
I mų šaltinių patirta, kad Len
kija jau sutarusi su Dancigo 
nacių vadais, kad ateityje ne- 

[ turėjus tarpusaviu ir tarp
tautinių nesusipratimų.

Lenkija pareiškusi noro, 
kad šiuos sutarimus suėmus 
sutarties rėmais ir pačią su
tartį įregistravus T. Sąjun
goje.

Bet naciai sako, kad pa
kanka „džentelmeniško” su
tarimo ir yra priešingi turėti 
ką nors bendra su T. Sąjun
ga.

PRANCŪZAI NEBEGEL
BĖS ANGLAMS

PARYŽIUS* — Prancūzi
jos socialistų vyriausybės pa 
stangomis atšauktas Pran
cūzijos pasižadėjimas gelbė
ti Anglijai Viduržemio jūro
je prieš Italiją. Apie tai ofi
cialiai painformuota Anglija 
ir Italija. Prancūzija turi

PAKLYDO LENKŲ 
LĖKTUVAS

Lenkų lėktuvas, paklydęs 
aer-.- J^.ūbo , lenktynių, metų, 
buvo nusileidęs Lietuvoje 
ties Simnu. Lėktuvą valdė 
moteris Čižovska. Lėktuvas 
ir lakūnai per Vokietiją grą
žinti Lenkijon.

. WASHINGTON. — Vals
tybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad 15 dienų italai 
uždarė Amerikos ambasados 
radio stotį Addis Ababoje.

Taipjau uždarytos Vokie
tijos, Prancūzijos-ir Anglijos 
ambasadų radio stotyą.

PRANCŪZIJOJ DIDELĖS
RIAUŠĖS

KROKAVA. — Lenkų lai
kraštis „Ilustrowany Kurjer 
Codzienny” rašo apie prieš
valstybinę lietuvių veiklą 
Lenkijoje ir įrodinėja, kad 
antilenkiškasis vajus Lenki
jos respublikoje esąs veda
mas Vilniui Vaduoti Sąjun
gos, kuri turinti 550 skyrių 
su keliomis dešimtimis tūks
tančių narių. Lietuvos vy
riausybė remianti tą sąjun
gą milijonais litų.

Prieš 4 metus WS-ga su
kūrusi vadinamąjį Vilniaus 
Geležinį Fondą, į kurį per 3 
metus surinkta du milijonai 
litų, daugiausia iš lietuvių iš
eivių Amerikoje.

Sąjunga dalinanti vadina
mus pasus į Vilnių, slaptai 
pardavinėjamus Lenkijoje po 
vieną zlotą. Be to, ji vedanti 
Lenkijos peikimo ir žemini
mo veiklą užsieniuose, o taip 
pat duodanti materialinės 
paramos tautinėms mažu
moms Lenkijoje. Tos Sąjun
gos branduolys — legališkai 
gyvuojąs Vilniuje Lietuvių 
Tautinis Komitetas.
- „Ilustrowany Kurjer Co
dzienny” reikalauja, kad .šį 

. komitetą vyriausybė likvi
duotų. Tai paprasta lenkų 
giesmelė, po kurios vėl prasi-jsį0 gyventojų mokesčius. Iki

SUMAŽINO PALŪKANAS 
UŽ MIESTO SKOLAS

, New Yorko miesto banki
ninkai nutarė ir sumažino 
mokestį skolintojams 1^%, 
vietoje iki šiol buvusių 4%. 
Miesto finansai esą tvirti.

NEGUS ETIOPIJOS SOSTO 
NEIŠSIŽADĖS

dės areštai ir bausmės.

RAUPSUOTŲ VALSTYBĖ

■ Pietų Chinijoj įsteigta nau 
ja raupsuotų valstybė. Jos 
dydis 185 kvadr. kilometrai. 
Iš šio ploto raupsuotiesiems 
nevalia niekur išeiti, nei svei 
kiesiems įeiti. Raupsuotuo
sius valdo vienas kunigas 
vienuolis. Jam pagalbon bus 
atsiųsta keletas gydytojų ir 
padėjėjų.'

BRAZILAI LIETUVON

Rugpjūčio mėn. esą Lietu
von rengiasi atvykti iš Bra
zilijos apie 300 braziliečių, 

ieškoti draugingumo Italijoj, kurie kasmet daro tolimas 
nes iš Vokietijos kyla naujas 
pavojus.

keliones. Aplankę Lietuvą, 
jie keliaus į kitas vietas.

BALDWINAS KVIEČIA 
POETUS Į TALKĄ

NUŠAUTAS ISPANIJOS
MONARCHISTŲ VADAS

LONDONAS. — Anglų mi- 
nisteris pirmininkas Stanley

kai labiau reikalingi • poetai, 
negu chemikai. Jis kviečia 
poetus paremti pasaulio tai
kos reikalą.

MADRIDAS. — Jose Calvo 
Sotelo, monarchistų vadas ir 
buvęs Ispanijos min. kabine
to narys, nušautas ir lavonas 
pamestas kapinėse. Spėjama 
tai radikalų darbas.

ETIOPAI VĖL KOVOJA
ITALUS

nojamą dalį per Harlem upę 
310 pėdų ilgio ir 93 pėdų plo
čio (didžiausia pasaulyj). 
Tiltas buvo sumanytas jau 
prieš 20 metų, bet darbas 
pradėtas tik 1929 m. Taip 
amerikiečiai drąsiai imasi 
gigantiškų darbų. Netrukus 
bus atidarytas ir San Fran
cisco Bay tiltas.

ROMA. — Italų spauda 
prisipažino, kad netoli Addis 
Ababa etiopų gaujos, užpuo
lusios Prancūzijos geležinke
lio liniją, kurios dalį išardę 
ir nukirtę telegrafų laidus. 
Italų kariuomenė per visą 
naktį daug dirbusi, kol išbla
škius etiopus.

RYGA. — Pietų Rusijoj 
siaučia didelės sausros, ku
rios žymiai sumažino javų 
derlių. Tik Transkaukazijoj 
ir Kubanės upės srityse užsi
liko gražūs javai. Dėl sovie
tų vyriausybės nerangumo 
badas gresia nukentėjusių 
plotų gyventojams.

Pereitais keleriais metais 
sovietų vyriausybė buvusį 
javų perteklių daugumoj su
pylė į sandėlius karo atsar
gai, ir kažin ar jie bus var
tojami gyventojams nuo ba
do gelbėti.

LONDONAS. — Kalbėda
mas su spaudos atstov., bu v 
Etiopijos imperat. pareiškė 
kad negalį būti kalbos apie 
jo išsižadėjimą Etiopijos so
sto. Girdi, išsižadėjimas 
sto būtų neištikimybės 
reiškimas savo tėvynei.

so- 
pa-

5 MILIJONAI CHINIEČIŲ
MIRĖ BADU-

CHENGTU, Szenhuen pro
vincija. — Apskaičiuota, kad 
mažiausia 5 milijonai žmo
nių jau mirė badu šiaurinės 
Chinijos Szechuen 
joj.

Badas ištiko dėl 
tų sausrų, kurios
pasėlius. Dar daug milijonų 
žmoniij išmirs’.badu, kol su
lauks kito derliaus.

provinci-

nepapras- 
sunaikino

DIDELI
ĮVES MOKESTĮ UŽ 

MOKSLĄ

ŠČIAI
AMERIKOJ

Piliečių biudžeto komisija 
švietimo tarybai pasiūlė nu 
statyti mokestį už mokslą 
New York City, Hunter ir 
Brooklyn kolegijose po $75 
metams, kad sumažinus mie

PARYŽIUS. — Prancūzi
jai minint Ėastilės dieną, 
šiemet, įsigalėjus radika
lams, ši švente praėjo nepa
prastai triukšmingai.

Bastilės diena išpuola lie
pos 11 d. Bet radikalai pra
dėjo minėjimą dieną anks
čiau ir baigė porą dienų po 
to. Ta proga įvyko daug 
riaušių ir kruvinų susirėmi
mų ir kituose miestuose.

Sukeltas didelis streikas 
ginklų fabrikuose St. Etien
ne, kur streikininkai pasilie
ka fabrikuose. Vyriausybė 
pasiryžusi prieš streikinin
kus kovoti, kad juos iškėlus 
iš fabrikų. Komunistai prie
šingi tam.

LIET. ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTIS

ROOSEVELTAS ATIDARĖ 
TRIBOROUGH TILTĄ

šiol buvo imama kasmet po 
$250 kiekvienam studentui 
mokslinti.

Pereitą savaitę didieji kar 
ščiai, kurie pirma siautė tik 
vakarų valstybėse, persimetė 
į rytus. Nuo karščio mirė 
keli šimtai žmonių. Jau pie
ną kontrolių j anČios bendro-......
vės tariasi pakelti pieno kai
nas. Gali pakilti ir daržovių 
kainos.

Šią savaitę kai kur jau iš
krito lietaus.

Prez. Rooseveltas liepos 11 
d. iškilmingai atidarė baigtą 
statyti New Yorko Tri-Boro 
tiltų sistemą (viršutinių 
vieškelių tinklą), kuriuo mie
stas sujungiamas su prie
miesčiais, kad palengvinus 
judėjimą. Iškelto vieškelio 
ir tiltų pastatymui išleista 
60 milijonų dolerių.

TESLA SKELBIA NAUJUS 
IŠRADIMUS

NEW YORK. — Garsus 
elektros srityje išradėjas Ni
kola Tesla paskelbė, kad jis 
baigia dirbti aparatą, su ku
rio pagalba elektros pajėga 
bus perduodama be laidų į 
tolimiausias vietas. Tai pa-

Birželio 27 ir 28 dd. Kaune darys didelį perversmą elek- 
buvo iškilmingai atšvęsta tros gamyboj, nes pajėga ta- 
Šaulių Sąjungos 17 metų su
kaktis.

BOLIVIJAI TRŪKSTA 
DARBININKŲ

da bus lengvai gaunama vi
sur. Tačiau šis išradimas dar 
nebaigtas. Visiškai baigs jį 
tik už metų. Dar gali atsi
rasti ir kliūčių šiam išradi
mui.

LIETUVOS ŽYDĖS TEKA 
UŽ LIETUVIŲ

Saulės užtemimas buvo 
matomas Lietuvoje birželio 
19 d. anksti rytą. Užtemimas

KAUNAS. — Pereitų me- buvo dalinis.
tų vedybų statistika rodo, ---------------
kad vedė 1.316 žydų vyrų ir Edmonton, Kanadoj, gimė 
ištekėjo 1.323 žydės moterys, kūdikis, kurio širdis yra iš- 
Iš jų 7 ištekėjo už lietuvių, oryje.

DĖKOJAME MUS PARĖMUSIEMS

LA PAZ, Bolivija. — Boli
vijoj jaučiamas didelis dar
bininkų trūkumas. Už tai 
valdžia suregistruos visus 
nuo 18 iki 60 metų amžiaus 
ir juos verstinai pristatys Italijos vyriausybė atšaukia 
prie darbo. visus karo laikun paskelbtus

Darbininkų trūkumas at- šaly ekonomiškus varžymus, 
įvestus T. Sąjungai paskel
bus sankcijas.

Taigi italai vėl galės nau
dotis visokiais maisto pro
duktais, bus atnaujintos pra
mogos ir atidaryti klubai.

sirado todėl, kad Gran Chaco 
karo veteranai, kurie dabar 
gauna pensijas, iš kurių ga
lės gyventi, atsisako dirbti. 
Bet ir jie bus pristatyti prie 
darbo. >

ITALIJOJ GRĄŽINAMA
NORMALI PADĖTIS

ROMA. — Nuo liepos 16 d.

visus karo laikui paskelbtus

Laikraščio leidimas yra tai visuomeninė našta, kuri nešti 
yra sunku, bet ir garbinga. Ypač ta našta pasidaro sunki, 
kai ji gula ant nedidelio skaičiaus pečių. „Amerikai” pa
remti kasmet yra rengiama Lietuvių Diena liepos 4 d. Ji 
įvyko ir šiemet ir jos pajamos nemažai pagelbsti „Ameri
kos” leidimą. Jei tokių, ar kad ir mažesnių Lietuvių Die
nų būtų surengta keletas kitose kolonijose, „Amerika” ga
lėtų eiti dukart savaitėj ir geriau paruošta. Bet Lietuvių 
Dienos be darbo, be prisiruošimo negali įvykti, šiemet New 
Yorko Lietuvių Diena reikia laikyti pavykusia visu 100%, 
jei atsižvelgsime, kokiose aplinkybėse rengimo komitetui 
teko dirbti. Iš tikro, darbas buvo be galo sunkus ir kai ku
rie komiteto nariai parodė tikrai didelį pasišventimą. Užtai 
garbė ir širdinga padėka rengimo komitetui, kurį sudarė: 
K. Krušinskas, Pr. Kizis, V. Daubaras, K. Masaitis, J. Ska
rulis, p. Kučinskas, K. Baltrušaitis, S.'Subatienė, M. Šert- 
vytienė, inž. A. Mažeika, p. Klimienė, M. Merkevičius, Ig. 
Bujokas, W. Tarulis, K. Vilniškis.

Jaučiame pareigą padėkoti ir tiems, kurie rengimo komi
tetui atėjo į talką pačioje Lietuvių Dienoje, kurie parke 
gelbėjo daryti tvarką, tai: K. Dumbliui, A. Speičiui, J. Lu
koševičiui, K. Dobrovolskiui, p. Pusvaškiui, J. Kazakaičiui, 
Kivytai, Ig. Kadžiui, Z. Paulauskienei, M. Brangaitienei, 
O. Petrulienei.

Jums didžiulė garbė, brangieji, priklauso, nes jūs su
prantate savo lietuviškas ir katalikiškas pareigas. Tų pa
reigų supratimas jus atvedė prie to sunkaus, bet garbingo 
Liet. Dienos rengimo darbo. „Amerikos” leidėjų ’ vardu 
širdingai Jums dėkoju, bet ši padėka tai yra tik menkutė 
dalelė to dėkingumo, kuris Jums priklauso už Jūsų darbą.

Kazys P. Vilniškis,
F Liet. Universalio Biuro, Ine. Direktorių Pirmininkas.
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Lygiai, prie 3 metus, šiandien, kada aš rašau šiuos žo
džius, visa lietuvių tauta mintimi klajojo erdvėj ir ieškojo 
garbingų savo sūnų, kurie duotą žodį vykdė ir nepaisydami 
savo gyvybės, per Atlantą skrido ieškoti Lietuvai garbės. 
Lygiai prieš 3 metus — poryt — kai jūs skaitysite šiuos 
žodžius, bus liūdesio, susikrimtimo ir gailesčio diena — tai 
nelaimingoji liepos 17 diena. Nes išaušus liepos 17 d. 
(1933 m.) netoli nuo Lietuvos sienos, Vokietijoj — Soldino 
miškelyj — Lituanikos griuvėsiuos buvo rasti mūsų drą
suolių Dariaus ir Girėno kūnai. Ta liūdna žinia žaibo grei
tumu apibėgo pasaulį ir kiekvieno lietuvio pravirkdė širdį. 
Seni ir jauni, mokyti ir prasčiokėliai liūdnai dūsavo ir kar
čią ašarą šluostė. Paslaptinga mirties šmėkla pastojo did
vyriams kelią ir pakirto jų gyvybės stygas. Jie susilaukė 
pagarbos iš visų tautų, o mums lietuviams jie liko herojais. 
Ne pats Atlanto perskridimas, bet aplinkybės, kuriose jie 
rungėsi ir vykdė tą žygį, iškėlė Dariaus-Girėno dvasios di
dybę, padarė juos mūs tautos herojais. Jie parodė, kad tė
vynės meilė, duotas viešas žodis yra brangesnis ir už gy
vybę.

. Užtai šiandien jų vardai žinomi visame lietuviškame pa
saulyj, jų garbei ir atminčiai pastatyti paminklai kelia pa
triotizmą, žadina vieningumą lietuvio širdyj.

Nebijojo mirties Darius ir Girėnas, nes jie matė, kad lie
tuvių tauta jau perdaug paskendusi kasdieniniuose bilde
siuose ir bepradedanti pamiršti tuos idealus, dėl kurių kiti 
kovojo, kentė ir žuvo. Jų žygis tai yra simbolinis mūsų tau
tos kvietimas prie bendro, vieningo darbo. Jis ypač turi 
veikti tuos, kurie pradėjo pamiršti savo tėvų žemę, arba 
kurie nusigręžė prieš ją ir tarnauja svetimiesiems. Užtai 
liepos 17 d., minint liūdną Dariaus-Girėno mirties 3 metų 
sukaktį, giliai apmąstykime, ar mes tikrai suprantame ir 
vykdome Didvyrių norą. Viešai sakome, kad gerbiame Da
rių ir Girėną dėl jų didvyriškumo. Nebūkime veidmainiai 
ir savo kalbą paremkime darbu.

O, Jums, garbingi didvyriai, kurie išsižadėjote savo gy
vybių, kad pažadinus dvasią savo tautiečių, lai Praamžis 
būna gailestingas ir lai suteikia amžiną ramybę.

kotarpy būtų nuveikta kas 
nors apčiuopiamai didingo. 
Atlietuvinimas mūsų inteli
gentijos natūraliai eina lėtu 
tempu, taigi didelių rezulta
tų taip greit negalima tikė
tis. Tačiau tenka pabrėžti 
reikšmingas ir džiuginantis 
faktas, kad suprasta tokios 
organizacijos reikalingumas 
ir pagaliau susiorganizuota. 
Ir ne tik susiorganizuota, 
bet ir veikiama. Kadangi sei
me buvo daroma organizuo
tos darbuotės revizija, tai 
dėlto ir labai įdomu yra pa
matyti, kiek Studentų Sąjun
ga pereitais metais yra nu
veikusi, ir iš jos darbuotės 
apyskaitos galima spręsti, 
ar ji tinkamai progresuoja.

Mūsų inteligentijos klausi
mas yra be galo svarbus. 
Tai galima sakyti mūsų gy
bes klausimas. Vadų mes vi
suomet stokuodavome. Gi 
dabar, vis didėjant priau
gančiai kartai, vadų klausi
mas tiek pasidarė aktualus, 
kad jį tenka statyti pirmoje 
vietoje. Jaunoji amerikiečių 
lietuvių karta renkasi vadus 
iš savo tarpo. Mes jiems to 
negalime padyvyti, nė už blo
gą laikyti. Jų auklėjimo ap
linkuma yra tokia, kad jie 
negali pilnai suprasti senųjų 
vadų ideologijos. Jų psicho- 

j logija eina savotiška krypti
mi. Mes to negalime nė nu
slopinti, nė savotiškai pa
kreipti, bet mūsų pareiga da
boti, kad toji jaunoji karta 
būtų lietuviška. Tam tikslui 
reikia juos suburti į organi
zuotą kūną ir įkvėpti jam 
lietuvybės dvasią, naudojant 
tam pačią svarbiausią prie
monę — lietuvių kalbą. Tas 
ir daroma leidžiant „Studen
tų Žodį,” kurį — tenka dėl 
to labai pasidžiaugti — už
pildo savo raštais čia gimu
sieji lietuviai studentai. Jau 
tas vienas faktas įrodo, kad 
Studentų organizacija gy
vuoja ir veikia.”

katalikų organizacijos narį 
Jaroslavą Gražį', kurie buvo 
apkaltinti, kad jie laikė ir 
platino nukreiptus prieš val
džią atsišaukimus. Matyt, 
kad jų apkaltinimas buvo 
padarytas provokaciniais 
tikslais. Liet, katalikų jauni
mas yra tikri tėvynainiai.

Birželio mėn. pradžioje 
Nemunu plaukiančiame gar
laivyje nepažįstamas asmuo 
užkalbino vykstantį atosto
gų karo aviacijos eil. Rimke
vičių. Jis teiravosi apie karo 
aviaciją, jos turimus lėktu
vus, pats rodė ir aiškino į- 
vairių svetimų valstybių lėk
tuvų atvaizdus, norėdamas 
gauti kuo daugiausia žinių. 
Pagaliau, pasiūlė eil. Rimke
vičiui „kombinuoti” ir už
dirbti pinigų.”

Eil. Rimkevičius, ramiai iš 
klausęs nepažįstamojo kalbų, 
atsistojo ir tuojau pranešė 
kartu garlaiviu keliavusiam 
artilerijos karininkui. Jo įsa
kymu, eil. Rimkevičius „drau 
gą” areštavo ir atidavė 
Plokščių policijai.

PAGERBS ARKIVYSKUPĄ
KAREVIČIŲ

Mosėdžio ir apylinkių val
sčių gyventojai birželio 18 d. 
gražiai pagerbė savo dvasios 
vadą, buv. žemaičių vysku
pą Karevičių. Mosėdžio mie
stelis tą dieną buvo gražiai 
pasipuošęs, susirinko, suva
žiavo tūkstančiai žmonių.

Iškilmingas mišias atlaikė 
ark. Karevičius. Po pamaldų 
buvo didžiulė procesija. Vė
liau — iškilmingas posėdis ir. vo vertinamas, čia dabar kai kur 
naujos mokyklos pašventini
mas.

KUR TIKRI KALTININKAI?

Tik neseniai sukrėtė visus liūdna žinia, kad Lietuvoj su
šaudyti 4 kaimiečiai už priešvalstybinį veikimą. Dabar dar 
liūdnesnės žinios pasiekia mus: Havaso žinių agentūra lie
pos 13 d. praneša iš Kauno, kad čia Karo teismas nuteisė 
10 Suvalkijos ūkininkų mirti ir 3 iki gyvos galvos kalėti 
prie sunkiųjų darbų. Mes smerkėme ir smerkiame Lietu
vos vyriausybę už tokį žiaurų elgesį su saviškiais, ypač su 
kaimiečiais. Mirties bausmė, nuteistųjų kraujas, iššaukia 
likusiuose drauguose dar didesnį akstiną dirbti. Taip, 
idealistų draugų mirtis priveda net prie didvyriškų žygių... 
Bet ar tie sušaudyti ir dabar nuteisti mirti asmenys buvo 
idealistai? Mums į tą klausimą sunku atsakyti.

Ypač charakteringa, kad tie Lietuvos ūkininkų sukilimai 
prasidėjo pernai, kai Lietuvoje „viešėjo” nemaža amerikie
čių lietuvių, kurie čia varo Maskvos bernų darbą. Jų (ko
munistų) spaudoj karts nuo karto prasprūsta žinutės, ku
rios kalba apie revoliucijas Lietuvoj. O čia vėl komunistai 
taip smarkiai pradėjo dirbti už „demokratiją.” Argi ne 
juokinga, kad komunistai kovoja už demokratiją, net demo
kratijai ginti kongresą organizavo! Mums atrodo, kad ko
munistai nepaiso, ką jie dirba ir su kuo dirba, bet tik tai 
yra alarmavimo darbas. O juk tik sudrumstam vandenyj, 
tik sukūringam gyvenime jie gali rast sau vieną kitą auką. 
Mus stebina ir tas, kad dabar Lietuvoj su pamėgimu lanko
si komunistukai iš Amerikos, o seniau tai buvo politinė 
nuodėmė. Matyt, dabar jie ten atlieka savo darbą. Ir ka- 
žingi, ar tie Lietuvos ūkininkai, kuriuos šaudo vyriausybė, 
yra tų visų neramumų kaltininkai? Visai neabejojame, 
kad jie yra gyvenimo aplinkybių aukos, jie yra komunistų 
ar nacių akli įrankiai. Ir jei Lietuvos saugumo organai ne
suranda pačių judėjimo „bosų” — insipratorių, tai kas 
nors blogo yra su pačiais „organais.” Paprastam, pinigo 
neturinčiam ir visų suktumų nesuprantančiam kaimiečiu 
pagautam su pundu proklamacijų, primesti kaltę ir jį su
šaudyti yra lengva, bet neprotinga ir žema.

VILNIAUS PASŲ VIZAVI 
MAS LIETUVOJE

Nuo liepos 1 d. ligi 30 d. 
visi, turį Vilniaus pasus, su
skato kokiai sumai turi įsili- 
pinę Vilniaus ženklelių. Jei
gu kurio asmens ar šeimos 
Vilniaus pase jau yra įlipin- 
ta Vilniaus ženklelių už 35 
litus, tai asmens ar šeimos 
turi teisės įsirašyti į VGF 
Aukso Knygos V-jį — Vil
niaus Kovotojų skyrių. To
kius Vilniaus pasus reikia 
siųsti Vilniaus Geležinio 
Fondo Komitetui (Kaunas, 
Duonelaičio 9a). Bus išduo
dami atitinkami pažymėji
mai. Kas turi Vilniaus ženk
lelių daugiau įlipinęs, bus į- 
rašomas į aukštesnius Auk
so Knygos skyrius.

Organizacijoms, įstaigoms 
ir įmonėms įsirašyti į Aukso 
Knygos V-jį — Vilniaus Ko
votojų skyrių reikia įlipint į 
Vilniaus pasą Vilniaus ženk
lelių už 150 litų.

Patikrinkit savo Vilniaus 
pasus. Gal jau turite teisę
įsirašyti į Aukso Knygą, audros, perkūnijos nuo jūros 
Gal jau esi daug paaukojęs 
Vilniaus krašto lietuviams, 
pirkdamas Vilniaus ženkle
lius. Jeigu tavo Vilniaus pa
se ženklelių maža, įsigyk jų 
daugiau. Tesustiprina Tavo 
auka lietuvius vilniečius.

NAUJAS DIENRAŠTIS LIETUVOJE

Per 10 suvirs metų ėjęs vienin
telis Lietuvoj katalikų dienraštis 
„Rytas” tautininkų vyriausybės 
uždarytas. Jo vietoje pasirodė 
naujas dienraštis „XX Amžius.” 
Jį leidžia grupe jaunesniosios kar 
tos inteligentų, jau plačiai pagar
sėjusių visuomeniniam veikime. 
„XX Amžiaus” leidėjai pirmame 
numeryje sako:

„Norime pirmiausia nepaleisti 
iš akių gyvenamojo amžiaus ir jo 
žmogaus.

XX amžius imponuoja tuo di
deliu jautrumu, su kuriuo vienoj 
vietoj pakilęs sąjūdis susilaukia 
atgarsio ir tolimuosiuos kampuos. 
Imponuoja dideliu intensyvumu 
ir greitumu, su kuriuo kyla nau
jos idėjos ir dinamiškai laužiasi 
realizuojamos gyvenimą ir viena 
su kita susigrumdamos. Tos nau
jos kovojančios idėjos reiškiasi 
visose gyvenimo srityse ir daro jį 
be galo įdomų.

Religijos srityje viešai ir slap
tai organizuojama kova prieš Die
vą. Lygiai atvirai ir drąsiai kyla 
frontas už Dievą. Šitoje XX am
žiaus kovoje nauja šviesa suspin
di senosios religinio gyvenimo 
problemos: kodėl žmogus tolinas 
nuo Dievo ir kuriomis priemonė
mis imasi Jį apveikti; iš antros 
pusės — kuriuo keliu modernusis 
žmogus grįžta į Dievą ir nori 
Jam palenkti pasaulį. Šitoje švie
soje gauna naujos prasmės eu
charistiniai ir liturginiai sąjū
džiai, bažnyčių susijungimo, baž- 
nyčių ir valstybės susidūrimų ir 
kitos modtrniosios religinio gyve
nimo problemos.

Mūsų amžius su savotiškais 
nusiteikimas reiškiasi ir moksle. 
Čia neseniai perdėtai mokslas bu-

nenupelnytai jis niekinamas. Bet-

ŠIS TAS IŠ MAŽOSIOS 
LIETUVOS

— Garsusis vokiečių rašy
tojas Augustas von Kotze
bue XVIII amžiaus pradžioje, 
vykdamas į Petrapilį, pake
lėj sustojo Smiltynėje ir čia 
parašė žinomą dainelę: „Es 
kann ja nicht immer so blei- 
ben hier unter dem wechseln- 
den Mond” (Taip negali vi
sados pasilikti po šiuo besi
kartojančiu mėnuliu). Reikia 
suprasti, kad negali Mažoji 
Lietuva ilgai vargti po vokie
čių jungu, nes pati gamta ir 
tas mėlynasis marių vanduo 
vokiečiams svetimas. Dabar 
ši dainelė Vokietijoje užgin
ta.

— Senuose vokiečių raš
tuose randama, kad 1640 me
tais kopų gyventojai turėjo 
daug bičių.

— Tilžės krašte lietuviai 
ūkininkai buvo žinomi geri 
kiaulių augintojai. Net buvo 
išauginę atskirą veislę. Dvie
jų metų amžiaus kiaulės sver 
davo penkis centnerius (pen
kiolika pūdų). Bet XIX amž. 
pabaigoje ši išauginta kiau
lių veislė išnyko.

— 1854 metais birželio 12 
d. dienos vidury kilo baisios

LIETUVIŲ R. K. STUDEN
TŲ IR PROFESIONALŲ 

SEIMAS

Apie įvykusį A. L. R. K. 
Studentų ir Profesionalų sei
mą liepos 7 ir 8 dd. kun. K. 
Urbonavičius - Kmitas „Dar
bininke” rašo: „Tas seimas

įdomus tuomi, kad supažin
dino mus su mūsų inteligen
tijos siekimais, planais ir 
pastangomis sužadinti lietu
vybę mūsų visuomenės viršū
nėse. Studentų ir Profesiona
lų Sąjunga gyvuoja dar tik 
keturi metai. Sunku belauk
ti, kad tokiame trumpame lai

IŠTEISINTI KATALIKAI 
STUD. — ATEITININKAI

Apeliaciniai rūmai išteisi
no studentų ateitininkų 
d-jos narį Juozą Jaugelį ir

pusės, aptemdė visą kraštą. 
Išlaužyta daug medžių, su
griauta namų, išgadinti ja
vai.

— Seniau Mažosios Lietu
vos mokyklose buvo mokoma 
vien lietuviškai. Karalius 
Fridrichas Wilhelmas I. 1739 
metais įsakė lietuviškose mo
kyklose ir vokiškai mokyti. 
1844 metais vokiečių vyriau
sybė panoro visai lietuvių 
kalbą iš mokyklų išmesti, bet
lietuviai pasipriešino. Tik! Lietuvių bažnyčia!

1872 metais vokiečių išleis
tas griežtas įsakymas ir lie
tuvių kalba iš mokykit/ pa
šalinta. Net ir tikyba turėjo 
būti vokiškai dėstoma. Lie
tuviai kreipėsi į vyskupą, ga
vo klastingą atsakymą, kad 
Dievas lietuviškai nemoka. 
O vėliau kunigai nutarė lietu
vių kalbą ir iš bažnyčių pa
šalinti ir tas nutarimas įvyk
dytas.

— Šiandieninė Ragainė bu 
vo senovės lietuvių pilis, Ra- 
ganita vadinama. 1277 m. 
kryžiuočiai užpuolė lietuvius, 
pilį sudegino ir toj vietoj 
1289 m. pastatė naują pilį, 
pavadindami Landeshut. Bet 
vėliau lietuviai atsiėmė ir su
grįžo senasis miesto vardas 
Ragainė.

- Gumbinės miesto var
das kilęs iš žodžio gumbas. 
Mat, seniai, ten nebuvo mies
to, tik buvę dvi karčiamos ir 
gyvenę keli ūkininkai. Tos 
karčiamos buvo prastos, ap
leistos ir gėrimas buvęs ne
švarus, kad turėdavę išsigė- 
rę žmonės susirgti gumbo li
ga. Tokiais susirgimais pasi
žymėjusi karčiama imta pra
vardžiuoti Gumbine. Nuo tos 
vietos imta vadinti Gumbine 
ir miestas.

— Tilžės miestą įkūrus, 
1533 metais buvo pastatyta 
ir lietuviška bažnyčia. ' 1753 
metais bažnyčia sugriuvo, 
bet rusams valdant, jų pašal
pa atstatyta. Net Rusijos 
.karalienė Elzbieta bažnyčios 
atstatymui paaukojo 1383 
talarius. ši bažnyčia vadinos 
lietuvių bažnyčia, ir visos 
pamaldos ligi 1877 mętų bu
vo laikomos lietuvių kalba, 
vėliau vokiečiai išmetė lietu- 

. vių kalbą, bet vardas liko:

gi ir ten, kur mokslas niekina
mas, jis sprendžia naujas proble
mas, kuria naujas teorijas, išra
dinėja naujus civilizacijos reik
menis. Tik tie mokslo keliai ir 
laimėjimai plačiajai visuomenei 
dažnai lieka nežinomi. Visuomenė 
atitrūksta nuo mokslo.

Dar svetimesnis masėms lieka 
mes. Visuomenė kaltinama, kad ji 
iškeltus biržoje meną į smuklę, 
kotą, kiną, pigiąją klounadą. Me
nas esą pasitraukęs į muziejus ir 
galerijas. Iš antros pusės kaltina
mieji skelbia meną ątitrūkus nuo 
gyvenimo. Net menininkų tarpe 
čia menas vertinamas kaip dvile- 
kis, čia jis tesąs tik įrankis gy
venimui versti ar kurti. Ir to
kiuose nusiteikimuose darosi įdo
mūs eksperimentai naujam menui 
sukurti, įdomus visuomenės san
tykiavimas su naujomis meno for
momis.

Susikūrė naujos formos ir poli
tiniame, visuomeniniame, sociali
niame gyvenime. Jos pakeitė ar 
tebekeičia senąsias. Patį amžių 
dėl tų gausių reformų kai kas 
mėgina jau apibūdinti socialiniu 
amžium. Betgi politiniai, visuome
niniai, socialiniai,klausimai tebe
egzistuoja su visu aštrumu ir su 
alkano žmogaus nekantrumu vis 
tebelaukia sintetinio išsprendimo. 
O šeimos gyvenimas ypač aktua- 
lėja. Akivaizdoje šeimos ryšių iri
mo, šeimos moralės silpimo, gimi
mų ir prieauglio mažėjimo, vaikų 
apleidimo, moters neracionaliai 
sutvarkyto darbo šalia šeimos — 
reiškiasi iš vienos pusės moterų 
sąjūdis kovai dėl lygių teisių, iš 
antros vėl pastangos grąžinti mo
terį iš pasaulio į namus. Šitos šei
mos ir kūdikio problemos ypač 
opios. Dėl kūdikio XX amžiuje 
eina kova. Jo auklėjimą nori kiek 
vienas pasiimti į savo rankas. Ši
tos pastangos nužymi krašte visą 
mokyklos ir mokymo sistemą.

Tik keletas gyvenimo sričių, ir 
kiek jose problemų, ‘ kurios tenka 
spręsti vienaip ar kitaip. O kur 
žemės ūkis, finansai, susisieki
mas, sportas ir kitos gyvenimo 
sritys, kurios domina ir gaivališ
kai savaip formuoja XX amžiaus 
žmogų. Jų įtakoje tas dvidešim
tojo amžiaus žmogus parodė drą- 
sių užsimojimų, kilnaus pasiauko
jimo ir pasiekė vaisingų laimėji
mų; iš antros pusės tiek parodė 
bailaus susmulkėjimo, ciniško 
egoizmo ir nusileido iki šiurpaus 
asmenybės subyrėjimo.

Šitas Rytuose ar Vakaruose ne
ramiai, it karštligėje, pulsuojan
tis gyvenimas užplūsta ir Lietu
vą. Čia susikryžiuoja, susikerta 
ir kreipia Lietuvos gyvenimą bei 
žmogų.

XX AMŽIUS ir stengsis supra
sti ir pajusti šitą XX amžiaus 
kontrastišką dinamizmą; stengsis 
informuoti apie tuos įvairiose gy
venimo srityse kylančius ir Lietu
vą užplūstančius naujus faktus 
bei naujas idėjas. Nauja ir tikra 
informacija būti} mūsų gilus no
ras. Bet jis nesitenkins viena in
formacija. Svarbesnieji įvykiai 
dažnai eina kaip išvidinių įvykių 
pasėka. Atskleisti šitą gilesnę 
prasmę, išlukštenti iš kasdieninių 
įvykių aukštesnes idėjas ir jas į- 
vertinti bus vienas iš svarbiųjų 
XX AMŽIAUS uždavinių.

Vertindamas gyvenimo faktus 
ir idėjas XX AMŽIUS norėtų iš
sinerti iš mūsų gyvenime labai iš- 
plitusio palinkimo vienus daly
kus be atodairos vien neigti, kitus 
vien teigti. Kultūrines gerybės 
kuriamos pozityviu darbu. Tiesa, 
jos reikalingos kritikos, bet ir ši 
kritika turi būti kuriamoji. Ji tu
ri tik nuvalyti šiukšles nuo kūry
bos kelio ir pratęsti geruosius pra 
dus tų, kuriais ji buvo nepaten- 

Tr. kinta. Todėl net kritikuodamas,
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XX AMŽIUS stengsis pozityvui j 
kurti. Sykiu su nuoširdžiu džiaug| 
smu jis sveikins kiekvieną geql 
kultūros apraišką. Jis pagerbs ra 
svetimą idėją, kuri eis iš gilaus i 

įsitikinimo ir geros valios. Bet I 
jis nepakęs blogos valios ir blogų į Į 
darbų dangstymo kilniomis idėjo-1 j 
mis. Kas apipuvo, turi būti alsi?. I 

giai atmatuota ir atkirsta.

vertins gyvenimą; gairės, pagal 
kurias orientuosis mūsų siekimai, 
yra dvi: lietuvių tautob savart Į 
kiška kultūra ir katalikų religija, I 

Lietuviškos kultūros — meno, 
mokslo socialinio gyvenimo svei
kos apraiškos mums brangesnės 
už svetimybes. Bet kuris viena
šališkas pasidavimas gražaus var
do Rytams ir Vakarams būtą pra
žūtingas pačiam tautos buvimui 
Mums privalus sintelinis kelias ir 
tautinės kultūros kūryboje. Bei 
kiekviena kultūra esti prasminga 
tik tada, kai ji kuriama sykiu su 
religija. Religija papildo kulto | 
ros spragas, ji padeda išvengti ar I 
bent pakenčiamiau išgyventi kul- | 
tūros krizes. Religija turi būti ne I 
tik religinių papročių rinkinys ir 
šventadienio papuošalas, bet žmo
gų ir gyvenimą vairuojąs veiks
nys.

Su jokia politine grupe XX 
AMŽIUS nėra susijęs. Du veda
mieji principai — religija ir lie
tuviškoji kultūra — yra aukščiau 
už vienaip ar kitaip vadinamą 
partinę politiką. Duodamas poli
tinio ar visuomeninio gyvenimo 
informacijas ir jį vertindamas, 
XX AMŽIUS betgi žiūrės, kiek 
tuose faktuose ar idėjose yra su
derinti apskritai žmoniški ir krik
ščioniški principai, kaip autorite
tas ir laisvė, ar teisingumas ir 
meilė. Bet tai nėra nei kairės nei 
dešinės politika, ir po XX AM
ŽIUM niekas nesislepia. Tai pa
reiškiame atvirai ir nuoširdžiai. 
Norėtume, kad ir visuomenė mus 
taip suprastų.

Norėdamas būti atviras, XX 
AMŽIUS, kiek galėdamas, vengs 
aųpnimiškumo. Bus siekiama, 
i tad kiekvienas XX AMŽIAUS 
rašinys būtų pasirašytas pavarde 
ar pastoviu pseudonimu. Redakci
jos informacijos bus pažymimos 
sutrumpintu dienraščio ženklu

•Sveiki, mano nej 
ir prie lėliai! Aš seni' 
rodžiau šermukšni] 
niai au jum navyno

m 
f

be jokio čyno sulauk 
vės yra neonaras, 
įstojau į valaką, Tei 
ko išmokau ir afic 
gavau. Dabar jau 
kytis etiketo ir tui 
nenusiminkit, nors 
makataizu, bet nei 
ravas ir reikalui

at gana nečystų 
kartą nieko dar n

' ot. Bet, ve, p 
šėnavotojo ;

LIETUVIŲ I

Lietuvių diena! 
diena! visose lietu' 
veltose kolonijose 
sai. Ne tik garsai, 
rus skelbimai, kw 
si tai ir matai: 
diena jau čia pat 
nepamiršk Lieto 
„lietuvių dieną. 
šv. Mišiom, po U 
dviem uniformų 
trams, maišuos

Šituo keliu eidamas, dienraštis 
neuždaro skilčių nė vienam, kas 
tik yra susirūpinęs mūsų kultūros 
reikalais. Tokius visus nuošir
džiai kviečia.

Sykiu nemanome esą pirmieji 
kultūros dirvonuose. Daug kas su 
didelėmis pastangomis juos plėšė 
pirma XX AMŽIUS. Jie nemaža 
yra padarę, ir už tai mes jiems 
dėkingi. Nesmerktini jie net ir už 
pasitaikiusias klaidas. Tik tie ne
klysta, kurie nieko neveikia. Ne- 
pavydim kultūros darbo, kurie 
dirba arba dirbs šalia mūsų. Mes 
jiems būsime talkininkai. Ir mes 
tikimės iš jų ir visų kūrybiškai 
nusiteikusių paramos.

XX AMŽIUS supranta savo žy
gio sunkumą ir numato pirmųjų 
žingsnių’ ir dabarties gyvenimo 
kliūtis. Jis imasi darbo tik giliai 
tikėdamas, kad dabartinio tautų 
aktyvumo akivaizdoje mums rei
kia dvigubai susitelkti, ir vykdy
ti. Netolimoje praeityje mesti di
delės reikšmės Šukiai: pasukti 
mūsų kultūros laikrodį šimtą me
tų pirmyn; pagelti dorinį ir reli
ginį Lietuvos gyvenimą turi ras
ti didelio atgarsio Lietuvoje, su
telkti ir sudinaminti Lietuvos vi
suomenę jiems realizuoti lietuviš
kos kultūros formomis.

XX AMŽIUS nori būti bent.tos 
lietuviškos kultūros šauklys.

Redaktorius Kun. J. Prauskis. 
Iniciatoriai: J. Ambrazevičius, 
Dr. Pr. Dielininkaitis, Dr. J. 
Grinius, Dr. Z. Ivinskis, kun. 
St. Yla, J. Keliuotis, Dr. A. 
Maceina, Dr. Ig. Skrupskelis. 
Leidėjas: Akc. „Žaibo” B-vė.
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ŠERMUKŠNINĖ

Sveiki, mano neprieteliai 
ir prieteliai! Aš seniai jums 
rodžiau šermukšninę ir se
niai su jum navynom dali- 
naus. Mat, pamislinęs, kad 
be jokio čyno sulaukt senat
vės yra neonaras, ėmiau ir 
įstojau į vaiską. Ten aš daug 
ko išmokau ir aficiero čyną 
gavau. Dabar jau reiks lai
kytis etiketo ir tualeto... Bet 
nenusiminkit, nors aš ir su 
makataizu, bet nebūsiu una- 
ravas ir reikalui esant šer
mukšninę patupdysiu kad ir 
ant gana nečystų pečių... Šį 
kartą nieko dar negaliu pa
pasakot. Bet, ve, paskaitykit 
mano šėnavotojo gromatą.

o grįžkime į dabartinius. 
Štai, pagaliau išaušo ir lau
kiamasis liepos mėn. 4 d. ry
tas. Važiuoju! Rytas gražus; 
saulutė aiškiai šviečia, vėsus 
vėjelis šiurena. Sėdžiu „trei- 
ne” ir jau, rodos, matau: tai 
naująją Maspetho lietuvių 
bažnyčią pilnutėlę prisigrū
dusią žmonėmis, tai vėl, ro
dos, jau orkestrai groja mar
šus, bubnai dunda, barabanš- 
čikai tarška — o nesuskaito
ma lietuvių minia maršuoja 
gatvėmis. O „tremas,” ku- 
riuo, aš važiuoju tai lyg ty
čia, tarytum, tik kruta, juda, 
šnypščia ir vis, rodos, ant 
vietos, žiūriu į laikrodį — 
10:30 vai., o man dar toli. Be 
„treino,” dar gatvekariu rei
kia važiuoti — kada aš nu
važiuosiu? — klausimas be 
paliovos galvą kvaršina.

Privažiavau. Gatvekariui 
stabtelėjus, iššokau iš jo. 
Penkios minutės ligi vienuo
liktos. Niekur nesižvalgyda
mas, prisiartinęs prie bažny
čios tuoj pamačiau dvi skait
lingas grupeles uniformuotų 
vaikučių ir vaikinų su muzi- 
kališkais instrumentais. Ne
sidomėdamas jais, nėriau į 
bažnyčią. Bažnyčios durys 
papuoštos lietuviška ir ame
rikoniška vėliava; gana gra
žų ir malonų įspūdį daro. 
Tuoj prasidėjo ir Mišios. 
Bažnyčia žmonėmis neprisi- 
pildė. <<

Prasidėjo eisena. O absur-

AR GYVENA ŽMONES 
ANT ŽVAIGŽDŽIŲ?

s

LIETUVIŲ DIENA
Lietuvių diena! Lietuvių 

diena! visose lietuviais apgy- das! Argi tik tiek lietuvių 
ventose kolonijose aidi gar- beesama?! Einam gatve, or- 
sai. Ne tik garsai, bet ir įvai 
rūs skelbimai, kur nepažvelg 
si tai ir matai: „Lietuvių 
diena jau čia pat.” „Lietuvi, 
nepamiršk Lietuvių dienos!” 
„Lietuvių dieną pradėsim su 
šv. Mišiom, po Mišių, grojant 
dviem uniformuotiem orkes
trams, maršuosime gatvėmis 
į pikniką.” Girdint šiuos vi
sus šūkius, taip žmogus ir 
lauki tos iškilmingos šventėt. 
Štai, jau dienelė praslinko 
šiaip taip, kitos dienos ryt
metį atsibudęs, vos dar tik 
akys atsimerkė, jau ant pir
štų ir skaičiuoju: sereda, 
ketvergas, pėtnyčia — na ir 
pasirodo, kad vietoj prasun
kusios, vakarykščios diene
lės, tarytum, dar dvi prisidė
jo. Čia ir prisimena, tarytum 
ant delno matai kūdikystės 
dienas, kuomet baigiantis ga 
vėniai laukdavome linksmų
jų Velykų prašvintant ir, ro
dos, niekaip negalėdavom su 
laukti...

Palikime senuosius laikus,

kestrai pamainomis groja, o 
kur maršuotojai? Dėl tiek 
maršuotojų niekaip neužsi
moka net instrumentus rik- 
dyti, nei barabanus daužyti.

Tiesa, pagal skelbimą, Lie
tuvių dienos iškilmės prasi
dėjo gražiai ir prakilniai, 
bažnyčioje su iškilmingomis 
šv. Mišiomis, kaip katali
kams ir pridera, bet kur tų 
iškilmių dalyviai? Pasirodė- 
me, kad mes lietuviai kaip 
tautiškai, taip ir katalikiškai 
esame, it sena lepšė, susmu
kę, apsileidę. Šį nedalyvavi
mą jokiu būdu negalima pa
teisinti, nes diena nedirba
ma, laikas gana patogus; 
kiekvienas gali užtektinai iš
simiegoti, papusryčiauti, ap
sirengti ir, norėdamas, daly
vauti.

Jeigu mes tik taip savo iš
kilmingus parengimus įver
tiname, ar galime tikėtis, 
kad kiti mus įvertintų? Jei 
patys save juokui pasistato- 
me, ar norėtumėm, kad sve-

Vienas iš pačių seniausių 
mokslų tai mokslas apie ' 
žvaigždes — astronomija. Ki 1 
niečiai jau 4,000 metų prieš j 
Kristų užsiimdavo žvaigž
džių tyrinėjimu. Taip pat 
Asyrų ir Babiloniečių raštuo
se, rašytuose 2,000 metų 
prieš Kristų ir Aigipto jero- 
glifuose (ypatingas, netaip 
senai išskaitytas jų raštas) 
randame jų pastabas apie 
žvaigždes, o jau 150 metų 
prieš Kristų graikas Hipiar- 

; chas padarė pirmą žvaigž
džių sąrašą. Ypač rytiečiai 
domėdavosi žvaigždėmis. Ga
nydami bandas giedriomis 

. rytų naktimis jie stebėdavo 
dangaus kūnus.

*■ Nauji atradimai
Stačiai perversmas įvyko 

moksle apie žvaigždes, kai 
1543 m. Kopernikas įrodė, 
kad ne žemė, o saulė yra cen
tras, apie ją ir žemė sukasi. 
Tas mokslininkas buvo kata
likų kunigas. Jo gilus tikėji
mas matyt iš užrašo, kurį jis 
prašė iškalti ant jo kapo: 
’’Neprašau malonės, kurią 
gavo Šy. Povilas, nenoriu at
leidimo, kurį gavo Šv. Pet
ras, meldžiu Viešpatie, vien 
tik malonės, kurią davei plė
šikui ant kryžiaus.”

Toliau,' J. Kepleris 1609 
metais nustatė, kad planetos 
atšalusios, aplink saulę besi
sukančios žvaigždės) skrie
ja aplink saulę ne lygiu ap
skritumu, o eliptį^kai — tai 
prisiartindamos, tai labiau 
nutoldamos. Jo tyrinėjimai 
labai sustiprino jo tikėjimą. 
Jis kalbėjo: ’’Didis yra mūsų 
Viešpats ir didelė yra Jo ga
lybė, Jo išminčiai nėra galo. 
Aš savo dvasioje matau atei
nančią dieną, kada Dievas iš 
gamtosbus - lygiai pažįsta- 

■mas, kaip iš Šventojo Raš
to.”

Ypatingo susidomėjimo su 
kėlė Newtono 1666 m. atras
tas visuotinos traukos dės
nis. Newtonas taip pat buvo 
giliai tikintis. Ištardamas 
Dievo vardą jis nusiimdavo 
kepurę. Kartą jis subarė 
jaunuolį, kurs jam girdint

timtaučiai iš mūs nesijuok
tų? Oi, lietuvi, kada tu susi
pras! ir pakilsi? šermukšni
nės, šermukšninės dar tau 
daug daug reikia!

Dėdės draugas Matioša, čios planetos. Žmonėms atro

kalbėjo prieš tikybą. Jis sa
kė: Aš šiuos dalykus tyrinė
jau, Tamsta ne.

Mirdamas jis net paliko 
žymią pinigų sumą, kad bū
tų įvesta Londone prakal
bos, kuriose įrodinėtų Dievo 
buvimą.

Tolimesni tyrinėjimai ’
Ypač daug atradimų pada

rė astronomas Heršelis. Jis 
atrado. Uraną, dvigubas 
žvaigždes, žvaigždynų rūkus 
ir 1.1. Kokios įtakos turėjo į 
jį mokslas, matyti iš šio jo 
posakio: ’’Nėra tai tiesa, kad 
mokslas keltų žmones į pui
kybę ir vestų prie kokių nors 
tikėjimo abejonių; visai'prie- 
šingai, tikrasis mokslas iš
aiškina taip giliai Dievo sa
vybes, kad bedievybė darosi 
kvailybe.”

Daug pasidarbavo betirda- 
mas dangaus kūnus ir vie
nuolis jėzuitas A. Secchi. Jis 
ištyrinėjo net 6,000 žvaigž
džių. Mokslas apie žvaigždes 
tiek pažengą, kad net buvo 
susekti žvaigždžių keliai. Į- 
domius apskaičiavimus pa
darė U. J. J. Leverieras. Be
tyrinėdamas vienos žvaigž
dės kelią, jis surado nukry
pimą ir nusprendė, kad turi 
būt toj vietoj nauja žvaigž
dė, kuri ją traukia. Ištiktųjų, 
jo apskaičiavimų paakintas 
Gale ir surado Neptūną. Kai 

t Leverieras mirė, prie jo ka
po vienas jo prietelis pasakė: 
’’Dangaus tyrinėjimas tik 
sustiprino jo krikščionies ti
kėjimą.’ ’ /■' ' V. < y'.

Pagaliau E. Reisas, pasi
naudodamas visais tais tyri
nėjimais, sudarė net dangaus 
planus. Jis buvo žymus as
tronomas ir sykiu giliai ti
kintis. Kasdien klausė Mišių, 
vakarais su šeima kalbėdavo 
rąžančių, stropiai dalyvau
davo Bažnyčios iškilmėse. Jo 
darbą tęsė Tempelis, suradęs 
dar 6 planetas, 20 kometų ir 
apie 60 rūkų. Iš pradžių jis 
buvo protestantu,.vėliau per
ėjo į katalikus.

Ar gyvena, kas ant
1 žvaigždžių?
Išradus geresnius teieško-Į 

pus (dideli žiūronai); savu 
laiku didelio susidomėjimo 
kėlė klausimas, ar yra žmo
nių ant kurio more dangaus 
kūno. Tiesa, beveik visos ma
tomos žvaigždės labai karš
tos. Ant jų gyvybės negali 
būti. Bet yra ir atšalusių, 
pav. aplink saulę skriejam

Juokalogijadė, kad ant planetos Marso 
per teleskopus matosi ypa
tingi kanalai perkasai. Iš jų 
krantų tiesumo, spėta, kad 
tai lyg protingos būtybės 3 
darbas, o iš to daryta išva
da, kad ten gyvena žmonės. 
Buvo bandyta net siųsti . 
jiems ypatingus ženklus, te
legramas, bet nieko iš to ne
išėjo. Vėlybesni tyrinėjimai 
su geresniais teleskopais, fo
tografuojant Marsą, įrodė, 
kad čia apsigauta — tie per
kasai, tie kanalai, tai papra
stos duobelės, plyšiai. Taip 
kad dąbar neturima įrody
mų, kad kur nors žvagždėse 
gyventų tvariniai panašūs į 
žmones, o vis dėlto manoma, 
kad nors ir tame pat Marse, 
jo vandenyse gyvų padarų 
galėtų būti, nors galutinai 
klausimas neišrištas. Apskai 
čiuojama, kad Marso viduti
nė temperatūra 7 laipsniai 
šilumos. Tik jo oras labai 
sausas. Reikia pastebėti, kad 
mokslas apie žvaigždes labai 
įdomus. Jis, kaip matėme, 
sustiprina žmonių tikėjimą. 
Dabar nesenai vienuoliai jė
zuitai įsteigė didžiausią 
žvaigždžių tyrimo observato
riją Pietį/-Amerikoj. Yra pui 
ki žvaigždžių tyrimo stotis ir 
Vatikane, Popiežiaus žinioj. 
Ant jos užrašas: ’’Eikime 
garbinti Dievą Sutverto ją.”

Mėnulio įtaka žemei
Plačiai prigijusi nuomonė, 

kad nuo mėnulio atmainų 
priklausąs augalų vešlumas 
žemėj, taip pat ir oro atmai
nos.

Žemės ūkio kontrolės ir ty
rimo stoties vedėjas prof, aš esu labai linksmas! 
Bopp darė bandymus su bul
vėmis, pupelėmis, svogūnais; 
iš bandymų įsitikino, kad 
mėnulio atmainos visiškai 
neatsiliepia į tų augalų veš
lumą ir derlių.

Taip pat meteorologijos 
mokslas nėra pastebėjęs jo
kio ryšio tarp mėnulio at
mainų ir pastebėta, kad tik 
šešios šimtosios milimetro, 
nuo ko oras nė trupučiuko 
negali pasikeisti. Tas pats 
prof. Bopp žemės ūkio sto
tyje, įtaisytoje meteorologi
jos stotyje, kurios duomenis 
jis stengėsi lyginti su mėnu
lio fazėmis, nė karto nepa
stebėjo, kad prie jauno ar pil 
nacio oro stoties duomenys 
staiga būtų pasikeitę: oras 
keitėsi tiek drauge su mėnu
lio fazėmis, tiek ir atskirai 
nuo jų.

— Klausyk, Jurgi, kodėl 
meti kalkių purvą į tą kūd
rą?

Ūkininkas. — Noriu page
rinti bekonų rūšį.

— O kaipgi tu juos page
rinsi ? •

— Vakar punkte jų nepri
ėmė, kam ant šlaunų turi ru
dus lopus.' O kai išsivolios 
kalkėse, tai bus balti, kaip 
pienas.

— O įvyko, turbūt, truputį1 
kitaip?

— Sūnus sugrįžo ir pašali
no — visus sidabrinius daik
tus.

—o—
— Ar žinai, kas yra sun

kesnis už akmenį?
— Žinąu. Skola sunkesnė 

už akmenį. -
— Na, tai paaiškink, kodėl 

ji sunkesnė.
— Ogi todėl, kad už ne

grąžintą skolą parduoda iš 
varžytynių ne tik namus, 
bet ir pamatų akmenis. Ji 
nusveria viską.

—o—
Bekonų priėmimo punkte 

ūkininkas klausia pažįsta
mo:

— Kaip manai, ar šiandie
ną visus bekonus priims?

— Tai priklausys nuo to, 
koks bus oras.

— O ką čia oras turi ben
dro su bekonais?

— Labai daug. Priėmėjas 
serga reumatizmu, o rūšiuo
tojas padagra. Kaip tik blo
gas oras, liga pradeda juos 
kankinti, o tada jau blogai 
su bekonais. Nė pusės ne
priima.

—o—
— Labai džiaugiuos tams

tą sutikęs. Gal galėtum pa
skolinti man bent kiek pini
gų, nes aš palikau savo pini
ginę namie ?

— Žinoma, štai 5 centai 
tramvajui parvažiuoti namo 
ir pasiimti savo piniginę.

—o—
Mokytojas (važiuojąs au

tomobiliu) : — Koks didžiau
sias pavojus automobilinin
kams?

Mokinys: — Policija.
—o—

— Aš maniau, kad tamsta 
buvai pasirįžęs vesti panelę 
Eleną?

— Maniau, bet po to, ką ji 
vakar man pasakė, aš ja 
jau nesidomiu.

— O ką ji pasakė?
- „Ne.”

— Žinai, brolau, šiandien

(L. M.)

Ji: — šis laikraštis rašo, 
kad Rytuose gera žmona kaš 
tuoj a penkiolika šilingų. Gė
da.
Jis: — Taip, gera žmona y- 

ra verta penkiolikos šilingų, 
ar ne?

—o—
— Ar tamsta buvai nuė

jęs pas gydytoją, pas kurį aš 
patariau, ir ar pasakei, aš* 
tave siunčiau?

— Taip.
O ką jis pasakė?
— Jis paprašė mokesčio iš 

anksto.

— O kas tave pralinksmi
no?

.— Ogi tas, kad radau vie
ną žmogų už mane gudresnį, 
o ąntrą kvailesnį.

— Kaip tai suprasti?
— Labai paprastai. Vienas 

iš manęs iškaulyjo penkis li
tus, o kitas man paskolino 
dešimt litų.

—o—
Siuvėjas klausia išdykusio 

Jonuko, kuriam siuva naują 
eilutę:

— Ar švarkeliui į pečius 
įdėti vatos, kad būtų' sto
riau ?

— Ne, ponas, geriau įdėk 
storiau vatos į kelnes — čia 
ji man reikalingesnė...

— Labai bloga su Zebu 
Heifildu. Jis skaičiavo me
tus ir laukė dienos, kai grįš 
jo vaikas ir pašalins skolas.

—o—
— Ar žinai, brangioji, — 

tarė jaunas vyras, — čia 
kažkas netaip su ta saldžia 
duonute. Ji netaip gardi, 
kaip turėtų būti.

— Tai yra tik tavo įsivaiz
davimas, — atsakė žmona, 
džiūgaudama, — mano nau
joj virimo ir kepimo knygoj 
sakoma, kad tokia duona la
bai gardi.

—o—
— Kaip tai atsitiko, kad 

tamstos galva tokiu būdu su
daužyta? Gal pateko į gele
žinkelio katastrofą?

— Ne, vienas vyrukas me
tė į mane bent kiek pamido- 
rų?

— Bet juk su pamidorais 
negalėjo galvos perskelti.

— Ne, bet visa nelaimė, 
kad jis užmiršo nuo pamido- 
rų nuimti konservams dėžu
tę.

Kunigas Atsakinėja
Klausėjas. — Dabar yra 

atvažiavęs vienas laisvama
nis iš Lietuvos ir renka au
kas, kad įsteigus kremato
riumą Lietuvoj, tai yra tokį 
krosnį, kuriame būtų degina
mi po mirties laisvamanių 
kūnai. Įdomu sužinoti, kaip 
Katalikų Bažnyčia žiūri į tą 
klausimą? Ar tiesa, kad Ka
talikų Bažnyčia yra priešin
ga kūnų deginimui?

Kunigas. — Juokingas ir 
kartu įdomus klausimas. 
Kas dėl laisvamanių, tegul 
jie sau degina savo kūnus. 
Kaip jie nereikalingi gyvi 
buvo, kam dar jų kūnus sau
goti po mirties, tegul verčiau 
ir jų dulkes vėjas išnešioja, 
juk jų kaulų niekas į relikvi- 
jorius nedės ir į altorius ne
statys.

Kas kita su katalikų kū
nais. Šv. Povilas štai ką sa
ko: „Ar jūs nežinote, kad jū
sų kūno nariai yra Švento
sios Dvasios bažnyčia, nes

jūs esate atpirkti didžia kai
na” (1 Kor. 6,19). Kitoj vie
toj to paties Apaštalo dar 
gražiau pasakyta: „Jūs esa
te Kristaus kūnas ir nariai 
vienas prie kito” (1 Kor. 12, 
27). Iš tikrųjų. Katalikas 
per Krikštą, Sutvirtinimo 
Sakramentą, per šv. Komuni
ją, o mirties valandoj per 
paskutinį šv. aliejaus patepi
mą ir Vijatiką yra pašven
tintas. Dėl to kataliko kūnas 
ir po mirties turi būti gar
bingai palaidotas, kad dar 
didesnėj garbėje atsikeltų į 
Paskutinį Teismą ir susivie
nytų su brangia savo siela, 
kuri buvo laikinai jį aplei
dus.

Klausėjas. — Bet pasakyk, 
gerbiamasis, ar jau Bažny
čia jokiais atvejais neleistų 
katalikų kūnų deginti, pa
vyzdžiui, jeigu valstybė iš
leistų tam tikrus įstatymus, 
arba imtų platintis kokia epi
demija ir gydytojai reika
lautų, kad kūnai būtų sude
ginti ?

Kunigas. — Tokiais atsiti

kimais Bažnyčia prisitaikin
tų, kadangi kūnų deginimas 
savyje nėra blogas daiktas, 
tik priešingas yra krikščio
niškiems papročiams ir nusi
stovėjusiai tradicijai. Kaip 
pasaulis yra senas, arba, ge
riau tariant, kaip žmonija y- 
ra sena, taip senas ir nusi
stovėjęs kūnų laidojimas. 
Jau Senojo Įstatymo švent
raštyje randame aprašymus’ 
kad žydai laidojo savo numi
rėlius arba įkąsdami į žemę, 
arba įdėdami į iškaltas ak
menyje skyles (Gen. 15, 15; 
23, 19). Gi deginimas kūnų 
buvo visuomet kaipo pasi
bjaurėtinas dalykas (Amos. 
2, 1), o jeigu liepdavo sude
ginti, tai jau ne kaip kitaip, 
tik už prasikaltimą. Teisybė, 
randame Šv. Rašte, kad bu
vo kareivių kūnai deginami 
karo metu, bet tai išimtinais 
atsitikimais, kad apsisaugo
jus nuo epidemijos (Jozue 7, 
15). Katalikų Bažnyčia am
žiais bjaurėjosi kūnų degini
mu ir Bažnyčios istorijos ra
šytojai, kaip Tertulijonas,

Origenas, Minucijus ir kiti, 
gyvenusieji pirmaisiais krik
ščionijos amžiais, kūnų degi
nimą vadina „žiauriu ir pasi
baisėtinu papročiu”1 (Tert., 
De Anima).

Klausėjas. — Bet malonė
kite paaiškinti, kuo daugiau
sia laisvamaniai remiasi, 
reikalaudami kūnų degini
mo? v rJ

Kunigas. — Ugi labai vai
kišku argumentu. Jie sako, 
kad jeigu kūną sudeginsime 
ir pelenus išbarstysime 
(taip darė laisvamaniai 
Prancūzijoj po revoliucijos), 
tai, girdi, nė krikščionių Die
vas ant Dievo Teismo neį
stengs surinkti tų dulkelių, 
kurios, bedegant į orą iškilo, 
arba pelenais pavirto ir buvo 
vėjo išblaškytos, o kai kurios 
į augalus buvo įsiurbtos. Ar
gi ne juokingas laisvamanių 
galvojimas? Argi gali būti 
sunku Dievo visagalybei pri
kelti žmogaus kūną iš dulke
lių, kurios išsklaidytos po vi
są pasaulį, jeigu jam nebuvo

sunku sutverti visą pasaulį 
vienu> žodžiu iš nieko ?

Klausėjas. — Bet gal lais
vamaniai turi ir rimtesnių 
priežasčių?

Kunigas. — Taip. Jie mė
gina surasti. Jie sako, kad 
mažiau bus pasaulyje ligų, 
jeigu bus kūnai deginami, 
bet daugumas gydytojų at
meta tą jų išsisukinėjimą, 
kadangi šiais laikais laidoji
mas visais atžvilgiais yra 
higijeniškas; balzamavimas 
ir karstų paruošimas pašali
na visokį ligų pavojų. Bet. 
ypač teisėjai, advokatai, gy
dytojai ir inšiūrintojai yra 
priešingi kūnų deginimui, 
kadangi sudeginus kūną iš
nyksta visokie pėdsakai ir 
tada įvairiems kriminalis
tams bei žmogžudžiams pasi
daro lengvesnis išsisukimas, 
kai nėra ant patikrinti jų 
prasižengimų.

Klausėjas. — Būtų įdomu 
sužinoti, ar Bažnyčia jau iš
leido kokius dekretus, pa
smerkdama kūnų deginimą,

o jeigu ne, tai ar katalikas 
sunkiai prasižengtų, jeigu 
leistų savo tėvus, vyrą, ar 
žmoną, arba save patį po 
mirties sudeginti ir ar nusi
dėtų, jeigu duotų aukas Lie
tuvos krematoriumo įtaisy
mui? ~ ...

Kunigas. — Taip. Trimis 
dekretais Bažnyčia pasmer
kė kūnų deginimą, duodama 
persergėjimą katalikams. 
Pirmas toks dekretas išduo
tas 1886 m. gegužės 16 d., 
uždraudžiantis katalikams 
įsirašyti į kūnų deginimo 
draugijas, ir ginantis duoti 
katalikų kūnus sudeginimui. 
Antrasis dekretas, išleistas 
tais pąčiais 1886 m. gruo
džio 15 d., užginantis laidoti 
katalikiškomis apeigomis vi
sus tuos, kurie atiduoda sa
vo mirusius sudeginimui, ar
ba aktingai prisideda prie 
kūnų deginimo. Tretysis de
kretas, išleistas liepos 27 d., 
įsako, kad kunigai neduotų 
paskutinių Sakramentų vi
siems prasikaltusiems tame1 
klausime ir neatsišauku-'

siems iki mirties savo nusi
statymo.

Dabar iš to, kas pasakyta, 
gali Tamsta aiškias išvadas 
padaryti ir dėl davimo aukų 
įrengmui Lietuvoje kremato
riumo. Jeigu kas nežinotų, 
ką jis daro, tai .kaip nežinan
čiam nebūtų prasižengimo 
kaip ir kiekviename prasi
kaltime, bet jeigu aukotojas 
žinotų, kam jo tos aukos eis, 
į£ jis vis vien nepaisytų vir
šuj nurodytų Bažnyčios per
spėjimų, jis prasižengtų 
prieš Bažnyčios, paklusnybę.

Klausėjas, t— Įdomu, kaip 
Amerikoj yra tas klausimas? 
Ar čia yra leista .deginti kū
nus?

Kunigas. — Iš valdžios pu
sės, taip. Yra leistas kūnų 
deginimas, bet katalikams 
Bažnyčia griežčiausiai drau
džia prie to prisidėti, ar duo
ti savo numirėlius sudeginti. 
Protestonų ar kitokių tikėji
mų sektos, — vienos leidžia, 
o kitos draudžia savo tikin
čiuosius deginti.



Liepos 17 d., 1936 m. Liepos 17 d

IŠ TOLIAU R IŠ TOLI
CHICAGO. ILL. ja į pajūrį pasimaudyti. Taip 

ir vienas lietuvis vaikinas iš
važiavo motoriniu laiveliu, 
nuo kurio nušoko savo spor
tišką plaukimą išbandyt. Ki
tas laivelis užplaukė ant jo 
ir propeleris supjaustė sėdy-

kojo „rankžiedį,”' jį laimėjo 
p. O. Baranauskienė iš New
ark, N. J. už greitą bulvių 
rinkimą.

Visiems, kurie tik kuomi 
prisidėjo prie šio gražaus 
jaunimo darbo parėmimo 
nuoširdus ačiū. O ypač mūsų 
chorvedžiams: p. komp. J. 
Žilevičiui, muz. A. Stani- 
šauskui, muz. Hodeliui, muz. 
V. Yustui, kurie rengė cho-

rius, „Amerikos” redakcijoj 
arba pas A. J. Mažeiką (145 
Taylor St., Brooklyne). Vi
suomenė prašoma bilietus į- 
sigyti iš anksto ir ne vėliau 
rugpjūčio 5 d. A. J. M.

Paterson, N. J,

nę. Nugabentus į ligoninę rus Visiems rengimo komi- 
susiuvinėta žaizdos _ ir jau teto nariams ir darbinin- 
sveiksta. Tai bausmė už spor įams> kurie taip puikiai ir 
tavimą ne vietoj. Tėvas daug gražįai darbavosi laike pik- 
turėjo išgąsčio ir ašarų dėl nj^0 Taigi, nuoširdi padėka

VYSKUPAS W

Grįžęs iš keli 
Ameriką, Šventą] 
mą ir Vilniaus kr 
pas T. Matulionį 
Kaune ir. gyve 
Kun. Seminarijo 
kankinys mato: 
musų bendradar 
lino svarbesnis 
džįulėa kelionės j 
Ameriką Ganyti 
19p4 m. spalių 5 
buvo ligi i m. kc

Amerikos relig 
mį Ganytojui j 

malonų įspūdį, 
šventadieniais pi 
niį, jas tikintif 
lanko. Daug eina 
mantų. Eina daug

Vyčiai rengia didelį jubilie 
jinį 20 metų pikniką. Bus į- 
vairūs žaidimai, šokiai, dai
nos, sportas. Senesnieji ir 
jaunimas bus iš visų apylin
kių. Tėveliai ir motinėlės ne
apleiskite šio jaunimo gra
žaus pikniko. Būsite visi už
ganėdinti. Draug su savo sū
numis ir dukrelėmis, kas tik 
gyvas, į vyčių pikniką, kuris 
įvyks rugpjūčio 2 d., sekma
dienį (pradžia 1 vai. popiet), 
Village Barn, Squaw Brook 
Road, No. Haledon, N. J.

—o— 
Atostogose

Vietos kleb. kun. J. Kinta 
buvo., keletai dienų išvykęs 
poilsiui į pajūrį. Parvykęs ge 
rai jaučiasi. Sako, gerai jam 
jūrų bangos patiko, visu kuo 
buvo patenkintas. Linkėtina 
jam vėl dirbti savo kasdieni
nį darbą laimingai ir ener
gingai.

—o— 
Svečiuose

Patersono kleb. kun. J. 
Kinta buvo svečiuose pas To- 
cionius, West Milford, N. J. 
Aplankė įvairias vietas, gra
žius ežerus, miškus ir labai 
gėrėjosi gražiomis vietomis. 
Tocioniai pavaišino skaniais 
valgiais ir įvairiais gėrimais. 
Ten svečiavosi ir kun. S. Sto
nis iš Jersey City, N. J.

Radastėlis.

sūnaus nelaimės. Laimė, kad -
viso kūno nesuraižė ar į gal- Sų ci10rų sąjunga, visas lie

tuviškas jaunimas ir jų dar
buotojai.
N.J.P.C. Sąjungos Valdyba: 
Pirmininkas Z. Stankus. 
Raštininkas P. Milius. 
Iždininkė P. Baniūte.

jums visiems, tegyvuoja mū-

vą nepakliūdė.
— Eutaw gatvėje aliejaus 

sandėlyj ištiko sprogimas ir

Padėkos žodis
Noriu išreikšti nuoširdų 

padėkos žodį visiems LRKSA 
seimo delegatams, kurie at
vyko iš kitų miestų į sureng
tą Atstovų susipažinimo va
karą ir prieš-seiminius šo
kius birželio 28 d., Morrison 
viešbuty j.

Jūsų atsilankymas sukėlė 
daug gražaus malonumo ir 
džiaugsmo mums chicagie- 
čiams ir, be abejo, manome, 
kad tas vakaras pasiliks vi
siems ilgai atmintyj. i

Taipgi ačiuoju Lietuvos į P» jo gaisras; trys darbinin- 
Vyčių „Dainos” chorui ir jo j kai užmušta, kurie ir sude- 
-j-- - ------------ T-»_i---- ..y gę Kiti 5 sužeisti. Aliejinių

dažų sandėlis gerai apdegė, 
kol ugniagesiai atvyko.

Sekmadienį, liepos 12 d. 
Šv. Vardo d-ja ėjo prie šv. 
Komunijos. Dėl vasaros ato
stogų vyrų jau buvo mažiau 
ir parapijos piknike. Ir karš
čiai pas. mus siekia per 100 
laipsnių.

— Nuo liepos 4 d. vėl dar
bai sumažėjo kai kuriose 
siuvyklose. Ir lietuviams nė
ra pilno linksmumo, parengi
muose lyg apmirę. J.

vadui, ~ varg. Rakauskui už 
gražią muzikališką progra
mą, vakaro vedėjui Povilui 
Šaltimierui, kalbėtojams red. 
L. Šimučiui, komp. A. Alek
sai, VVS delegatui V. Užda
viniui, kandidatui į teisėjus 
adv. Zurui, visiems progra
mos dalyviams, sveikinto
jams, ir publikai už gausų 
atsilankymą.

Ypatingai ačiū ponioms 
Miceliūnienei, Čižauskienei, 
p-lėms Stogiūtei, Abromaity
tei, pp. Čižauskui, Bacevi
čiui ir Mickeliūnui už gražiu 
ir sutartingą darbą dėl va
karo sėkmių.

Ieva Lukošiūte,
Šokių reng. kom. pirm. 

—o—
ADV. J. RADŽIŪNAS BOR
DEN VYKSTA LIETUVON

K.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO

Seimas
Lietuvos Vyčių 24 seimas 

įvyksta rugpjūčio 4, 5 ir 6 
dd., Providence, R. I., kuriam 
smarkiai rengiasi ne tik vie
tinė Providence kuopa su 
kun. Vaitekūnu priešakyje ir 
visa organizacija. Šis seimas 
bus dar ir tuo nepaprastas, 
kad jame dalyvaus Lietuvos 
pavasarininkų atstovai dr. 
J. Leimonas ir adv. J. Lauč- 
ka.

Oi gražus yra lietuvos kraštas,
Juosiamas girių ir ežerų.
To neišreikš nė jokis raštas,
Kaip ten malonu ir kaip gražu.

Vieškeliai balti, lyg sesių drobės, 
Eina iš rytų ir vakarų.
Žmonėms ten mielos menkos pastogės, 
Jie dainą traukia po sunkių darbų. Paulius.

tę valandas — va 
mas, suaugusiej 
darbininkai, orga 
Pamaldos gražiai 
Dažnai daromos 
jos, misijos. Ypa<

Šiais metais didelis skai
čius lietuvių išvyko Lietu
von — savo tėviškėn, aplan
kyti giminių ir draugų. Kai 
kurie jau net keletą kartų y- 
ra aplankę Lietuvą po to, kai 
ji pasiskelbė nepriklausoma.

Liepos 24 d. laivu Europa 
išplauks vienas iš seniausių 
ir aktingiausiij Chicagos vi
suomenės veikėjų, adv. J. 
Bagdžiūnas-Borden. Jis vyk
sta Lietuvon kaipo Amerikos 
Lietuvių olimpiados komite
to įgaliotinis pakviesti Lie
tuvos sportininkų atvykti 
Amerikon 1937 m. rungty- 
niuoti su vietiniais lietuviais 
sportininkais. Atvykimas A- 
merikon Lietuvos sportinin
kų būtų tikrai istoriškas į- 
vykis ir pradžiugintų kiek
vieną lietuvio širdį. Kiekvie
nas Amerikos lietuvis lauks 
su nekantrumu jų atvykimo.

—o—
Pereitais metais adv. Bor

den tapo išrinktas Ameri
kos Lietuvių olimpiados pir
mininku, kuris pirmojo pa
saulinio lietuvių kongreso 
Kaune proga pasiuntė į Lie
tuvą 11 sportininkų, kurie 
buvo pažiba minėtam kon
grese. Virš 40 metų kaip adv. 
Borden darbuojasi lietuvių 
tautiniam gyvenime. Tarp ki
tų jo žymių tautinių darbų, 
jis yra sumanytojas Lietu
vos laisvės varpo, kuris šian
dien randasi Vytauto Didžio
jo muziejaus bokšte Kaune.

Adv. Bordeno draugai, iš
girdę apie jo vykimą Lietu
von — po 47 metų ten nebu
vimo, sumanė surengti jam 
išleistuvių vakarą, palinkėti 
laimingos ir sėkmingos ke
lionės Lietuvon. Minėtas iš
leistuvių vakaras įvyko• lie
pos 8 d., Gleneagles’ Gulf 
Coarse Country Club.

Ieva Lukošiūtė.

Novena prie šv. Onos
Lietuvių šv. Onos par. baž

nyčioje, Grand St. ir Man
ning Ave., pradedant liepos 
18 d. ir baigiant liepos 26 d. 
kasdien bus laikoma novena 
prie šv. Onos. Laike nove- 
nos Mišios bus 8:30 vai. ry
to ir vakarinės novenalės 
pamaldos su pamokslu 8 vai. 
Novena užsibaigs iškilmin
gais šv. Onos atlaidais. Visi 
kaip Jersey City, taip lygiai 
ir apylinkių kolonijų lietu
viai yra kviečiami dalyvauti.

—o—
Tradicinis balius

Kaip kasmet, taip ir šie
met liepos 25 d. parapijos 
salėje įvyks tradicinis balius 
su šokiais. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare. Laukiama daug 
svečių.

-—O— 
Geras darbas

Ona Minkuvienė, tretinin
kių pirmininkė, savo lėšomis 
išpuošė tabarnakelio vidų. 
Tai labai gražus ir sektinas 
darbas!

—o—
Vasaros mokykla

Klebono kun. S. Stonio pa
stangomis čia įsteigta vasa
ros .mokykla. Seserys pran- 
ciškietės iš Elizabetho kas 
antradienį ir ketvirtadienį 
dėsto katekizmą ir lietuvių 
kalbą. Tikimasi, kad visi 
Jersey City lietuviai atsiųs 
savo vaikus.

—o—
Išvažiavimas laivu

Penktadienį, liepos 17 d. L. 
Vyčių N. Y. ir N. J. apskritis 
turės išvažiavimą laivu S. S. 
Americana 8:30 vai. vak. iš 
Battery Park, New York Ci
ty. Bilietai po 1 .dolerį. Pel
nas skiriama atstovų į seimą 
išlaidoms padengti.

—o—
Sėkmingas apskrities 

suvažiavimas
L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap

skrities suvažiavimas įvyko 
birželio 28 d., kuriame daly
vavo 9 kuopos su 28 atsto
vais ir daug svečių. Buvo 
svarstoma daug svarbių rei
kalų ir išrinkta atstovai į 
seimą apskr. pirm. P. Iva
nauskas ir ižd. K. Basanavi
čius.*

Trumparaščio arba steno- 
grafijos rašymo būdas išra
stas 1860 m. Prancūzijoj. 
Stenografijos išradėju yra 
kunigas Duploye.

Baltimore, Md.

— Jau prasidėjo vasaros 
karščiai. Dauguma išvaižiuo-

NEW JERSEY PARAPIJI
NIŲ CHORŲ SĄJUNGOS

PADĖKOS ŽODIS

N. J. Chorų Sąjunga dėko
ja visiems, kurie tik kuomi 
prisidėjo prie rengiamos 
Chorų Sąjungos Lietuvių 
Dienos birželio 21 d., Ukrain
ian Park, Linden, N. J.

Dėkoja visiems, kurie au
kojo gražias dovanas: pp.- 
E. Petrikai iš Elizabeth, N. 
J. „meškerę,” kurią laimėjo 
už „pajų” valgymą A. Sa- 
bon (kitatautis); J. Krali- 
kauskas iš Newark, N. J. au
kojo visam metui laikraštį 
„Ameriką,” kurią laimėjo P. 
Stanionis iš Kearney, N. J. 
už maišuose bėgimą; H. Ma
rions iš Paterson, N. J. au

Nauja kuopa Newarke
Šiame apskrities suvažia

vime dalyvavo naujai atgai
vintos Newarko 29 kp. atsto
vai, vad. kuopos pirm. J. Re
meikai, kuriuos suvažiavi
mas nuoširdžiai priėmė. Se
kantį apskrities suvažiavimą 
užkvietė pas save ši 29 kp. ir 
kuris įvyks rugsėjo mėnesį.

Pirmadienį, liepos 12 d. ši 
kuopa turėjo savo posėdį, ku 
riame dalyvavo ir Centro 
pirm. A. J. Mažeika. Labai 
tvarkingame posėdyje buvo 
išnešta daug gražių nutari
mų, išrinkta atstovė į seimą 
ir išnešta keletas labai nau
dingų rezoliucijų seimui, iš 
kurių vienoje reikalaujama 
išnešti protestą dėl varžymo 
laisvės laisvai veikti Lietu
voje kat. jaunimo organiza
cijoms.

—o—
Dr. Leimonui išleistuvių 

vakarienė
Dr. J. Leimonas, vyriau

sias pavasarininkų vadas, 
kuris nuo kovo mėnesio lan
kėsi po Amerikos lietuvių ko 
lonijas, grįžta Lietuvon rug
pjūčio 9 d. Tinkamai jį išlei
sti L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skritis rengia šeštadienį, 
rugp. 8 d., Hotel Lincoln, 44- 
th St. ir 8th Ave., New York 
City, iškilmingą išleistuvių 
vakarienę. Bilietų kainos — 
$3.00 dviem asmenims. Bilie
tų galima gauti pas vyčių na-

Ką pasakė eskimas, sugrįžęs 
iš civilizuoto pasaulio

Misijonierius Ducharme, 
O. M. I., kurs yra Hudsono 
provikarium, paduoda vieno 
eskimo mintis ir įspūdžius, 
kada jis buvo nuvažiavęs iš 
savo ledais ir sniegu apklo
to krašto į kultūringą ir civi
lizuotą Churchill kraštą.

Jis pamatęs aukštus, dan
gų siekiančius namus, grei
tuosius ekspresus, ilgus tu
nelius, stebėjosi: „Baltieji, 
sako jis, yra nepaprasti ir iš
lavinti žmonės: jie moka pa
sidaryti didelius namus, to
kius aukštus, kad galva su
kasi užkopus į jų viršų; jie 
moka padaryti, kad jų na
mai patys vieni vaikščiotų 
ant bėgių, kurie nors jau nė
ra taip aukšti kaip pirmieji, 
bet užtat labai ilgi ir juose

yra viskas, ko reikia: lovos,|ir kitokių keistų papročių.
* 1 ‘ ’• ’ Našlė, mirus vyrui, metus

nuo pirkios neatsitolina. Per 
tą laiką juodai ji tepasi. Vy
ro artimas giminaitis nuker
pa plaukus ir vienam vaikui 
nuplauna vieną rankos pirš
tą, kad labiau tėvo gailėtųsi.

Sykį iš Anglijos nuvyko 
vienas kunigas skelbti angli
konų tikybos. Jis nežinojo 
vietos papročių. Lankydavo 
kiekvieną pirkią ir ką nors 
dovanodavo. Gyventojai jį 
pamilo. Sykį atsilankęs į vie
ną pirkią, kur gyveno dvi ne
bejaunos moterys, nieko ne
manydamas, paliko tabako 
pokelį. Moterys labai nuste
bo. Bet dar labiau nustebo 
antrą rytą kunigas, kai šios 
abi moterys jį aplankė. Jos 
manydamos, kad jis jas my
lėjo, tuoj krito jam po kojų 
ir pareiškė, kad sutinka būti 
jo žmonomis. Kunigas šiaip 
taip jas perkalbėjo, kad jam 
žmonų nereikią.

Vėliau anglų kunigas pa
tyrė tabako reikšmę. Mat, 
čia dovanoti moteriai taba
ko, tai taip pat, kaip pas mus 
raudonų gėlių, kurios reiškia 
meilę. Trimitas.

—o—
Kavos jubiliejus

Maždaug prieš 400 metų, 
sultono Serleimano viešpata
vimo metu, iš Arabijos į 
Konstantinopolį atvežė pir
mąją kavos pupelių saują. 
Iš Konstantinopolio ir pradė
jo kava plisti Europoje. Pa
čiame Konstantinopolyje ka
vos gėrimas nuostabiai greit 
paplito. Ją gėrė visur, bet 
labiausiai kavinėse. Paga
liau kava įgijo didelę politinę 
reikšmę. Kavinėje prie kavos 

| puodelių, buvo organizuotas

virtuvės ir 1.1. Jie moka pa
sidirbti didelius šaukštus, ku 
rie iškasa žemėse olas ir net 
po upių dugnu; jie moka pa
sidirbti sau ugnį, kurios ne
galima kratyti, bet kurią vi
sur galima pernešti su vie
lomis; jie moka tą ugnį net 
sustabdyti mažuose buteliu
kuose, kad jie jiems šviestų 
kambariuose... Bet, nelaimė, 
jie nemoka dar melstis, net 
ir per Didžiąją Savaitę ir per 
Velykas. Pas mus Iglulike 
geriau meldžiasi, ir laimin
gesni yra žmonės.”

Kalėd.

Anglų bibliotekininkas
Lietuvoje viešėjo žymus 

anglų bibliotekininkas, Bir
mingham© viešosios biblio
tekos direktorius H. N. Cash- 
nors. Jis buvo Lietuvos bibl. 
draugijos svečias.

Direktorius informaciniais 
tikslais keliauja po Europą. 
Aplankė Olandiją, Vokietiją, 
Lenkiją.

Lietuvoje apžiūrėjo Vyt. 
D. Universiteto biblioteką, 
Vyt. D. muziejų, V. Kudir
kos skaityklą, Čiurlionies ga 
lereją, bažnytinį muziejų, 
Pažaislio vienuolyną etc. Iš 
Lietuvos išvažiavo į Latviją 
ir Estiją; iš ten toliau vyks į 
Sov. Rusiją.

—o—
Keisti papročiai Naujoj 

Gvinėjoj
Naujos Gvinėjos gyvento 

jai nežino bučiavimosi. Kai 
vienas protestantų kunigas 
atsisveikindamas pasibučia
vo su savo žmona, tai vieti
niai labai nustebo. Jie manė, 
kad vyras savo žmonos nosį 
norėjęs nukąsti.

Šios salos gyventojai turi'sąmokslas prieš sultoną, ir

to sąmokslo metu žuvo jau- į 
i nas sultonas Osman. Jo įpė- į 
• dinis Muradas svarbiausiu! 
. nusikaltėliu įžiūrėjo kavą. Ji Į 
. buvo griežtai persekiojama Į 

Vien Konstantinopoly nuo I 
žemės paviršiaus buvo nu-1 
šluota apie 5000 kavinių. 
Bet kava nepasidavė, ir rodė 
savo „gyvybę.”

Ilgainiui kava Konstanti-! 
nopoly pasidarė vėl populiu-J 
ri, o vėliau paplito visoj Eu-1 
r opoj. Trimitas, f

—o—
Rusai skolingi Lietuvai į 

131 milijoną litų
1920 m. liepos 12 d. Mask- Į 

voje buvo pasirašyta tarp j 
Lietuvos ir Sov. Rusijos tai-1 
kos sutartis. Jos 12 str. buvo Į 
sutarta, kad Sovietų vyriau-| 
sybė sutiko duoti Lietuvai,! 
nualintai nuo karo, atsista-: 
tyti 100 tūkstančių dešimti-į 
nių miško išsikirsti. Tai su- j 
darytų 109.200 ha arba (jei į 
skaitytume 1 ha miško plo-Į 
to 200 ktm.) 21.840 tūkst. I 
ktm. Skaitant 1 ktm. po 6 Ii-1 
tus, susidaro iš viso 131.004.- 
000 litų vertės objektas.

Tačiau iš tos sumos Lietu-! 
va dar nieko nėra gavusi. į 
Kai pradedama derėtis, tai! 
rusai sutinka duoti, bet rei
kalauja už tą mišką užmokė
ti.

jėzuitas tėvas B 
čiog bažnyčios gi 
gos, patogios, ša 
Amerikos lietuvi 
svarbų vaidmenį 
kyklos. Jų pastai 
veria akį. Mokyl

amierietės. Senia 
giamos veik vie 
kyklos, o ’ pasku 
steigiamos jau ii 
Tėvai Marijonai 
ly turi labai grai 
ir Chicagoje Liet, 
nariją. Mokyklos 
vaidina labai svai 
nį, ruošdamos ii 
mokydamos gin 
Marijonų kolegija 
gražų bustų'ir pu

fe turi 2akadei

Advokatas 
kas, 
olimpiados 
tuvos

Skipitis, Draugijos užsienio lietuviams remti (DULR) pirminin- 
tarpe. Jo dešinėj sėdi adv. J. Bagdžiūnas - Borden, Lietuvių 

os pirmininkas, kuris vyksta į Lietuvą. Jis mano užkviest Lie- 
atvykt Amerikon.

LIETUVI - KATALIKE, 
SKAITYK ŠIUOS 

LAIKRAŠČIUS
’’AMERIKA” savaitraštis. Leil 

.džia Lietuvių Universalis Biuras,! 
Ine., Kaina metams $2.00. 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

’’DRAUGAS” vienintelis Ame
rikos lietuvių katalikų dienraštis, 
išeinąs 2334 South Oakley Ave., 
Chicago, Ill. Metams $6.00

’’DARBININKAS,” Lietuvių 
Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun- 
gos organas, išeinąs du kart į sa-' 
vaitę, 366 W. Broadway, South, 
Boston, Mass. Metams $4.00, Pus-1 
mečiui $2.00

’’GARSAS,” LRKSA organas | 
savaitraštis, P. O. Box 32, Wilkes I 

-Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
’’LAIVAS,” savaitinis Tėvų 

Marijonų žurnalas, 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, III. Metams 
$2.00

’’STUDENTŲ ŽODIS,” Ame
rikos Lietuvių Katalikų Studentų 
organizacijos žurnalas, Mariana- | 
polis College, Thompson, Conn. 
Metams $2.00

’’MOTERŲ DIRVA,” ALBK | 

Moterų Sąjungos mėnesinis žur- i 
nalas, 6747 S. Artesian Ave., Chi
cago, Ill., Metams $2.00

’’VYTIS,” Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas, 4736 So. Wood 
St., Chicago, Ill. Metams $1.80

. mos paveikslingai 
nė Chicagoje yra 
riaušių.

Be kazimieriei 
sesers pranciški 
turi Pittsburghe 
ir Nukryžiuotoje 
sesers, kurios 4 
pradeda. Vienut 
ninkai laisvės s 
labai mėgstai 
ne tik katalikų 
katalikų. Iš jų 

jaunimas, km 
imant, yra paj 
kuklus, doras iri 
Ilgimu atžvilgiu 
labai simpatiški.

bęs: prieš karą 
fluolės) galėdaT 
traukiniais nemo: 
bar joms ir kinu 
pat daro didelių n

50proc.). Leng 
yra ir mokesčių si 
uės dvasininkus 1 
gerbia. Vienas gj

tavo užėjęs pati 
mžinojęs, kas tok 
cientas, padovanc 
®ai akinius. Kitu 
kai viešbučių šein 
asakė priimti ui 
pietus, laikydami 
garbe, kad gali

priimti. Tai 
riaai, kurie rodo i 
R būdą ir tiesi 
įtairį kai kas k 
M vaizduojasi. J 
Ms didelis. Gat 
riš dvasia, sveik 
talr lietuviai A

msidarę gerą i 
afrikiečių gerbi

- Ar didelis g 
ribos lietuviams 

pavojus?



Liepos 17 d., 1936 m. ’’AMERIKA ” 5

Paulius.

lo metu žuvo jau- 
as Osman, Jo įpė- 
radas svarbiausiu 
u įžiūrėjo kavą, Ji 
tai persekiojama, 
istantinopoly nuo 
iršiaus buvo nu- 
ie 5000 kavinių, 
lepasidavė, ir rodė 
ybę.”
kava Konstanti- 

lidarė vėl populia- 
i paplito visoj Eu- 

Trimitas.
—o—

molingi Lietuvai 
nili joną litų 
iepos 12 d. Mask- 

pasirašyta tarp 
Sov. Rusijos tai- 

I. Jos 12 str. buvo 
i Sovietų vyriau- 
) duoti Lietuvai, 
uo karo, atsista- 
ikstančių dešimti- 
išsikirsti. Tai su- 
.200 ha arba (jei 

1 ha miško plo-
.) 21.840 tūkst 
mt 1 ktm. po 6 li
ra iš viso 131.004.- 
rtės objektas.
i tos sumos Lietu
ko nėra gavusi, 
ama derėtis, tai 
a duoti, bet rei- 
ą mišką užmokė-

i-KATALIKE, 
TIK ŠIUOS 
KRAŠČIUS
LA” savaitraštis. U 
ilj Universalis Biurai 

metams $2.00. 423 
Brooklyn, N. Y.
AS” vienintelis Ame- 
iq katalikų dienrašty 
1 South Oakley Ave, 
. Metams $6.00 
NINKAS,” Lietuvių 
o Darbininkų Sąjun- 
s, išeinąs du kart į sa- 
W. Broadway, South 

iss. Metams $4.00. Pus- 
0
5,” LRKSA organas 
,P. O. Box32, Wilk« 
Kaina $2.00 metams.
S,” savaitinis Ten) 
sumaląs, 2334 South 
s., Chicago, Dl. Metams

INTŲ ŽODIS,” Ar 
ivių Katalikų Studentę 
ios žurnalas, Mariana- 
ge, Thompson, Conn. 
1.00
RŲ DIRVA,” AIM 
jungos mėnesinis žur- 
S. Artesian Ave., Chi- 

Jetams $2.00 
” Lietuvos Vyčių m* 
aalas, 4736 So. Wood 
o, DI. Metams $1.80

VYSKUPAS KANKINYS APIE AMERIKOS

Grįžęs iš kelionės po š. 
Ameriką, Šventąją Žemę, Ro- j 
mą ir Vilniaus kraštą vysku
pas T. Matulionis dabar yra 
Kaune ir . gyvena Metrop. 
Kun. Seminarijoje. Vyskupas 
kalinys maloniai priėmė 
mūsų bendradarbį ir pasida
lino svarbesniais iš tos di
džiulės kelionės įspūdžiais. Į 
Ameriką Ganytojas išvyko 
1934 m. spalių 5 d. ir ten iš
buvo ligi š. m. kovo 5 d.

Amerikos religinis gyveni
mas Ganytojui paliko labai 
mąlonų įspūdį. Bažnyčios 
šventadieniais pilnos žmo
nių, jas tikintieji noromis 
lanko. Daug eina prie sakra
mentų. Eina daugiausia pasi- 
sldrstę grupėmis ir. nusista
tę valandas — vaikai, jauni
mas, suaugusieji, moters, 
darbininkai, organiz. nariai. 
Pamaldos gražiai tvarkomos. 
Dažnai daromos rekolekci
jos, misijos. Ypač gerą ame
rikiečiuose pasisekimą turi 
jėzuitas tėvas Bružikas. Pa
čios bažnyčios gražios, stilin
gos, patogios. Šalia bažnyčių 
Amerikos lietuvių gyvenime 
svarbų vaidmenį vaidina mo
kyklos. Jų pastatai maloniai 
veria akį. Mokykloms dau
giausia vadovauja sesers ka- 
zimierietės. Seniau buvo stei 
giamos veik vienos pr. mo
kyklos, o ’ paskutiniu laiku 
steigiamos jau ir vidurinės. 
Tėvai Marijonai Marianopo- 
ly turi labai gražią kolegiją 
ir Chicagoje Liet. kun. semi
nariją. Mokyklos, apskritai, 
vaidina labai svarbų vaidme
nį, ruošdamos inteligentus, 
mokydamos gimt, kalbos. 
Marijonų kolegija turi labai 
gražų būstą ir puikias darbo 
sąlygas. Sesers kazimierie- 
tės turi 2 akademijas mer
gaitėms. Mokyklos tvarko- 

. mos paveikslingai. Jų ligoni
nė Chicago j e yra viena iš ge
riausių.

Be kazimieriečių, veikia 
sesers pranciškietės, kurios 
turi Pittsburghe akademiją, 
ir Nukryžiuotojo Išganytojo 
sesers, kurios darbą dar tik 
pradeda. Vienuolės ir dvasi
ninkai laisvės šaly Amerikoj 
labai mėgstami ir gerbiami 
ne tik katalikų, bet ir net ne 
katalikų. Iš jų rankų išeina 
jaunimas, kuris, apskritai 
imant, yra paprastas, gana 
kuklus, doras ir skaistus. Re
liginiu atžvilgiu amerikiečiai 
labai simpatiški. Ganytojas 
sakosi dėl kai ko net nuste
bęs:: prieš karą sesers (vie
nuolės) galėdavo važinėti 
traukiniais nemokamai, o da
bar joms ir kunigams taip 
pat daro didelių nuolaidų (li
gi 50 proc.). Lengvatų jiems 
yra ir mokesčių srityje, žmo
nės dvasininkus brangina ir 
gerbia. Vienas gydytojas ma 
sonas, pas kurį Ganytojas 
buvo užėjęs patikrinti akių, 
sužinojęs, kas toks yra jo pa
cientas, padovanojo nemoka
mai akinius. Kitur ne katali
kai viešbučių šeimininkai at
sisakė priimti užmokestį už 
pietus, laikydami sau didele 
garbe, kad gali tokius sve
čius priimti. Tai vis pavyz
džiai, kurie rodo amerikiečių 
gerą būdą ir tiesų charakte
rį, kurį kai kas kiek iškreip
tai vaizduojasi. Jų vaišingu
mas didelis. Gatvėj beveik 
visi dvasiu. sveikina. Katali
kai'ir lietuviai Amerikoje y- 
ra susidarę gerą vardą ir yra 
amerikiečių gerbiami.

— Ar didelis gresia Ame
rikos lietuviams nutautimo 
pavojus? 1

LIETUVIUS CHORAI IR JŲ ATEITIS

— Kur yra 
mokyklos, ten 
; aus nėra, bet vis dėlto kaip ( 
tokioje šalyje, turint galvoje 
visas tenykščio gyvenimo są-1 
lygas, pavojus yra — sako 
vysk. Matulionis. Net toki 
vokiečiai, kurie, palyginti, y- 
ra gana atsparūs, daug kur 
jau vokiškai nebekalba, nors 
save tebelaiko vokiečiais pa
triotais. Amerikoniškas gy
venimas su savo tempu ir te
nykštėmis sąlygomis, kad ir 
kaip nenorėtum, vistiek už
deda savo antspaudą. Tarp 
lietuvių, o ypač jaunimo, pa
stebėjau labai gyvą patrio
tišką dvasią. Pav., pernai ru
denį,'kai Lietuvai grėsė už
puolimo pavojus ir apie jį 
rašė viso pasaulio spauda, 
tai amerikoniukai, kurie pa
prastai pirmiausia griebia 
skaityti sportą, vis dėlto šį 
kartą pirmoj eilėj domėjosi 
Lietuva ir jos buitimi. Džiau
gėsi jos pasisekimais ir ner
vinosi, jei Amerikos spauda 
pranešdavo apie pasunkėju
sią tarptaut. padėtį.

Taut, dvasią labai palaiko 
kelionės ir svečiavimasis 
Lietuvoje arba priešingai. 
Tik reikia atvykstančius a- 
merikiečius, ypač jaunimą, 
gražiai priimti. Susidarę gra 
žią nuotaiką, kupini malonių 
įspūdžių parvyksta atgal ir 
čia sukelia dar didesnį susi
žavėjimą tolimąja tėvyne. 
Taip pat reikia stengtis, kad| 
atvykęs čia am. jaunimas 
nematytų blogų pavyzdžių ir 
nebūtų papiktintas. Jie reli
giškai labai gražiai nusitei
kę, Lietuvą vaizduojasi idea
lią. Neseniai Lietuvoje studi
javo’dvi kazimieriėtės. Grį
žusios, tėvų kraštą dar dau
giau pamilo ir paskatino čia 
vykti ar siųsti kitas ameri
kietes.

Amerikietės vienuolės yra 
nutarusios siųsti į Lietuvą 
po porą metų studijuoti ke
turias (vėliau 6) savanores. 
Sugrįžusios tokios veikėjos 
padaro Lietuvai gražią re
klamą ir labai teigiamai atsi
liepia į visą aplinką. Tik rei
kia čia tokiems užjūrio sve
čiams duoti kuo daugiausia 
lengvatų, parodyti jiems ge
rą širdį ir jais visai ^atžvil
giais domėtis.

Kada ir kiek lietuviai nu- 
taus, sunku tiksliai pasakyti. 
Tačiau stiprinant lietuvišku-' 
mo židinius ir užmezgant vis 
glaudesnius tarp tėvynės ir 
jos kolonijų santykius tas 
procesas jei ir nebus visai 
sustabdytas, tai bent kiek 
galint sulėtintas.

— Apskritai, iš Amerikos, 
— sako Ganytojas, — išsi
vežiau labai gražių įspūdžių. 
Teko aplankyti per 100 lie
tuvių kolonijų. Visur priim
davo labai maloniai ir nuo
širdžiai. Patinka kat. vienin
gumas ir drausmė. Amerikos 
lietuviai sugyvena neblogai. 
Seniau kiek plūsdavosi, bet 
dabar tas įprotis jau išeina 
iš mados.

Ganytoją visą kelionę ly
dėjo kun. Mikšys, prityręs 
keliautojas. (XX).

bažnyčios ir 
tokio pavo-

J. Žilevičius, L. M.

Nieks neginčys, jog be rą labai mažas nuošimtis, se- 
choro dalyvavimo kokiame ] 
nors parengime jaučiasi trū- 

i kūmas — nesudaro pilnu- ;
mos. Visi veikėjai vienbalsiai ; 
pripažįsta didelį chorų svar- : 
bumą lietuvybės palaikyme.
Visi žino, kad jaunimas mėg
sta dainuoti ir visi didesni 
parengimai dėl to neapseina 
be chorų, jei nori didesnį 
skaičių dalyvių susilaukti, 
žodžiu, šiandien choras pasi
darė neišvengiama būtiny
be.

Chorų veikimo praeitis la
bai įdomi, bet ateitis juoda. 
Kad ką nors padaryti pasto
vesnio chorų srityje dėl atei
ties, pradedama vienur kitur 
kelti susirūpinimo. Tam yra 
rimto pagrindo, nes chorai 
metai po metų mažėja, t. y. 
narių skaičius mažėja — 
tam yra daug priežasčių. 
Keletą pažymėsiu. Būtent: iš 
Lietuvos jaunimo nebeatva
žiuoja, kuris choruose buvo 
svarbiuoju ramsčiu; perma- 
žai visuomenės vadai kreipia 
dėmesio chorus palaikyti: 
jie tik nori iš chorų imti, bet 
nieko jiems už tai neduoti; 
perdaug pasitikima vargo- 
ninkais, pavedant išimtinai 
jų globai chorų palaikymą 
— „žinokis, nesikišam į tavo 
veikimą, bile tik choras gie
da ir veikia,”' daugumoje ten- 

!ka išgirsti panašios nuomo- 
Inės net iš pusės dvasininki
jos. Turiu mintyje vien tik 
bažnytinius chorus, nes ki
tokių chorų vos keletą, išsky
rus kairiuosius, kurie ypa
tingą dėmesį kreipia į cho
rus ir jų keletą desėtkų turi 
išsklaidytų po plačią šalį. 
Tat tų bažnytinių chorų vy
riausia galva, savaimi aišku, 
yra dvasininkija. Dvasiniu 
kijos žodis gali visą padėtį 
pasukti vienon ar kiton pu
sėn. Dvasininkijos ir Vargo
ninkų Sąjungos seimai jau 
nebetoli, už tat čia ir drįstu 
tuo reikalu plačiau pareikšti 
keletą žodžių.

Dabartiniu laiku po 
nytinių chorų vėliava 
virš 6000 giesmininkų, 
skaičius yra gana didelis 
vienon mintin susispietusio 
jaunimo ir už tai laikas pa
žvelgti į šį jaunimą rimtai, 
kad nebūtų tas pats, kas pa
prastai pas mus priimta sa
kyti: „pavėlavome, kas da
ryti? Kaip jaunimą organi
zuoti? Kaip pagauti jį prie 
lietuviško veikimo?” ir t. p. 
Tai kasdieninės veikėjų kal
bos. Štai, gerbiamieji veikė
jai: prieš jus stovi 6000 bal
singojo jaunimo! Pažvelkite 
į jį, pamąstykite, kas daryti, 
kad šis skaičius nemažėtų, 
bet didėtų.

Pažiūrėkime į pavienių cho
rų sąstatą: daugumoje apie 
20 metų amž. jaunimas. Šie 
jaunimas yra laikino pobū
džio, nenusistovėjęs gyveni
me, kaip bėgantis vanduo. 
Kasmet apie 30 — 20% kur 
tai pranyksta, jų vieton 
20 — 15% įstoja naujų. Ve
dusieji paprastai pradeda 
„aptingti” ir choruose jų y-

’’AMERIKA” TIK

Kas tįk 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.

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

nesnių choristų dar mažiau. 
Vedę ir senesni yra gyveni- ' 
mo pagrindas, o jaunimas — 
ateitis. Iš šio susidaro aiški 
išvada, jog pastovaus ele
mento choruose, ant ko rem
tus, yra labai mažas nuošim
tis. Iš priežasties tankaus ir 
gana didelio procento keiti
mosi, jaunimo chorai negali 
giedojime progresuoti, tenka 
tenkintis mažmožiukais. Tuo 
tarpu gyvenimas su visa 
technika žengia pirmyn, pa
gamindamas vis naujus rei
kalavimus. Jaunimas moky
klose yra gana rimtai muzi
koje lavinamas, per radio 
prisiklauso gražiausių chorų 
ir solistų, ko mūsų chorai to
li gražu negali duoti. Tokiai 
padėčiai esant, jaunimas, 
negirdėdamas ko nors pana
šaus į girdėtus radio daly
kus jaučiasi lyg apsivylęs, 
meta chorą ir žengia savais 
keliais, ko tai ieškodamas 
ręuzikos srityje; ypatingai 
tas atsitinka su gabesniais 
dainininkais.. Uždaras kolo
nijų smulkus veikimas jauni
mo nebepatenkina. Turint 
galvoje, stovi prieš mus la
bai svarbi problema: kas 
daryti, kad jaunimą palaiky
ti choruose ir kad tuose cho
ruose būtų pastovaus, nuola
tinio elemento.

Prieš kelis metus tam tiks
lui buvo organizuota „Para
pijinių Chorų Sąjunga.’7 Kaip 
praktika parodo, jaunimas 
šiek tiek pradėjo tuo įdo
mautis, nes. jau veikta šios 
provincijos: Chicagos (dėl 
nesuprantamų priežasčių jie 
bijo pilnu vardu — „Parapi
jinių Chorų Sąjunga” pasi
vadinti, bet iš esmės vėikia 
pagal statutą), New Jersey, 
(Brooklynas tyli — kodėl?), 
Naujos Anglijos, Wilkes- 
Barre (vadina savo provinci
ją „Dainos” choru, kodėl bi
joti „Parap. Chorų S-gos” 
vardo ?), Pittsburghe orga- 
nizuojama chorai į vieną di
delį iškilmėms, bet visai kitu 
vardu, nors daugumą suda
ro parapijos. choristai. Nors 
dar ne visos provincijos išsi
judino, bet vis tik ta krypti
mi sąjūdis eina pirmyn. Ma
siniai „Parap. Chorų Sąjun
gos” parengimai sutraukia 
daug publikos ir jaunimas 
tuo liekasi patenkintas. Jei 
dar neišsijudino visos pro
vincijos, kalti yra dvasinin
kija ir patys vargoninkai. 
Abi šios organizacijos minė
tos sąjungas Statutą užgyrė, 
nutarė remti, bet vykdyti 
kodėl tai bijosi, net viename 
savo seimų. Federacija irgi 
išnešė užgyrimą. Tat kame 
čia dalykas? Bene bus tik 
kaltė apsileidimo (?).

Sąjungos statute aiškiai 
aprėžtas tikslas: a. rengti 
dideles, jungtiniais chorais 
apylinkėse, bažnytinių gies
mių ir pasaulinių dainų šven 
tęs; b. palaikyti apylinkės 
chorų sąjungos narių tarpe 
glaudžiausius santykius; c. 
visokeriopais būdais kviesti 
jaunimą į chorų; d. skelbti 
apylinkių chorams pavieniui 
tarpusavius konkursus, atsi
žymėjusiems skirti dovanas; 
e. kiekviena proga organi
zuotai platinti lietuviškąją 
dainą kitataučių tarpe (dai 
nuo j ant organizuotai ar pa
vieniui) ; f. iš susidariusių 
apylinkės sąjungos chorų 
pajamų, laikas nuo laiko, pa
siųsti Lietuvon tiek apylin
kės chorų .sąjungos nariu 
kiek leis lėšos, i

są ar dalį kelionės išlaidų. 
Kas čia yra bloga ir ko bijotį 
visa tai vykdyti gyveniman, 
jei jaunimas tą mėgsta?! j 
Vyčių organizacija daug ma
žesnė narių skaičiumi, o juk 
turi savo organą, turi net 
chorų, benų, sporto skyrių ir 
kt. Kodėl? Todėl, kad į juos 
žiūri visuomenės vadai, jais 
įdomaujasi, jiems gelbsti. O 
ką chorams duodama? Chor- 
vėdis, patalpa praktikoms. 
Bet už tai choras turi atsily
ginti: kas sekmadienis gie
doti bažnyčioje, dalyvauti pa 
vapi jos parengimuose, patys 
rengti įvairius parengimus 
parapijos ar kokios draugi
jos naudai. Viskas gražu ir 
tvarkoje. Iš Vyčių to nerei
kalaujama. Bet atvirkščiai 
— rūpinamasi, kad ta sąjun
ga gyvuotų ateityje ir galvo
jama apie pastovius elemen
tus organizacijos gyvavi
mui. Tuo tarpu chorus visiš
kai nesirūpinama. Palieka
ma vargoninkų valiai. Tuo 
tarpu kitos tautos, būdamos 
tokiose pat gyvenimo sąlygo
se, spėjo sutvarkyti į rimtas 
ir pastovias organizacijos vi
siškai nepakenkdamos tie
sioginei chorų užduočiai — 
bažnyčiai tarnauti. Pav., len
kai: jie padalino visą šalį į 
provincijas ir visus esan
čius chorus įtraukia į gies
mininkų sąjungą. Tos sąjun
gos turi savo metinius suva
žiavimus, rengia didžiulius 
koncertus, konkursus, pa
rinktam laikraštyje turi sa
vo skyrių ir net mėnesinį sa
vo organą. Į šios vasaros pir 
mutinę Lenkijoje vykstančią 
dainų šventę jie pajėgs pa- 
siųsti iš įvairių Amerikos 
kampų apie 100 narių. Pana
šiai organizuoti yra Ukrai
nai, rusai, vokiečiai, čekai ir 
kt. Tat kodėl mes pasiliko
me? (Bus daugiau)

APYLINKĖS ŽINIOS
MINĖKIME DARIAUS IR 

GIRĖNO MIRllĖŠ
SUKAKTUVĖS 1

Penktadienį, liepos 17 d. 
sukanka lygiai trys metai, 
kaip tragingai žuvo mūsų 
tautos, didvyriai —lakūnai 
a. a. kpt. S. Darius ir lakūnas 
St. Girėnas. Kaip ir pereitais' 
metais, Dariaus-Girėno Fon
das, su pagalba kitų Brook
lyn© draugijų, rengia iškil
mingą to įvykio paminėjimą.

Taigi Apreiškimo Pan. šv. 
bažnyčioje šį penktadienį, va 
do vau j ant Fondo pirm. kun. 
N. Pakalniui, bus atlaikyta 
už a. a. lakūnų vėles gedulin-

antradienį, p-lė Arlauskaitė 
pirko porą scenos veikalėlių, 
tinkamų vaikams vaidinti; 
mat, ji mokytojauja Mon
treal, kame yra daug lietu
vių vaikučių. Anksčiau, kada 
ten buvo lietuvių kalba mo
kykloj, ji mokė lietuviškai. 
Dabar dėsto prancūzų kalbą. 
P-lė Arlauskaitė yra gimusi 
ir augusi Montreale, bet pui
kiai lietuviškai kalba.
Komp. Juozas Žilevičius, iš 

Elizabeth, N. J. irgi aplankė 
redakciją. Jo seriją raštų a- 
pie liet, chorus Amerikoj 
pradedame spausdinti. Kom
pozitorius J. Žilevičius yrauz. a. a. xanuuu vcieo geauiiii- ~ .

gos pamaldos su pamoksta. |vięmntSlls het- muzl'<03 lst°-

Gi 8:30 vai. vakare Apreiški
mo parapijos salėje įvyks 
viešas šių sukaktuvių pami
nėjimas, kur dalyvaus kons. 
P. Daužvardis ir kiti įžymūs 
kalbėtojai. Muzikališką pro
gramą užpildys muz. J. Jan
kus su Apreiškimo ansamb
liu. Taipgi čia dalyvaus ir A. 
L. Dariaus ir Girėno Legijo- 
no postas. Įžanga į paręngi- 
mą nemokama. • ;

Visuomenė yra nuoširdžiai 
kviečiama šiame didvyrių la
kūnų mirties sukaktuvių pa
minėjime gausingai dalyvau
ti ir visiems bendrai minėti 
tą tragingą a', a. Dariatis ir 
Girėno įvykį. A. J. M

Hkas. Jis yra surinkęs dau
gybę istorinės medžiagos a- 
pie Amerikos liet, chorų or- 
ganizuotę ir jų veikimą per 
keliasdešimt metų. Tai sun
kus, daug pinigo ir energijos 
kaštuojantis darbas, kuriam 
muz. J. Žilevičius atsidavęs 
visa siela.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Mokytoja p-lė Marijona 
Arlauskaitė iš Montreal, Ka
nados, liepos 11 d. atvyko į 
New Yorką atostogų. Ji sve
čiuojasi pas p. A. J. Valan- 
tiejus, Maspethe. P-lė Arlau
skaitė su ponia O. Valantie- 
jiene ir Norkevičiene lankėsi 
„Amerikos” redakcijoj šį

MISIJŲ REIKALU
Paskirta du Tėvų Marijonų 

kunigai misijoms Amerikoje 
— kun. J. Mačiulionis, M. I. 
C. ir kun. A. Markūnas, M. I. 
C. Su misijomis pradės važi
nėti rugsėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, kurie 
nori gauti misijonierių, pra
šomi kreiptis sekančiu adre
su:' * •
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 
2334 S. Oakley Ave., 
Cchicago, Illinois.

P. S. Prašome gerb. klebo
nų kaip galima anksčiau sa
vo prašymą atsiųsti, kad bū
tų galima geriau sudaryti 
misijų maršrutą.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., 
misijų tvarkytojas.

IKI METU GALUI

baž- 
yra 
Šis

Čia matome didžiuosius Marianapolio Kolegijos rūmus. Kole
gijos Rėmėjų parama davė Tėvams Marijonams galimybės nu
pirkti naujus erdvius ir puikius rūmus Thompson, Conn. Čia per
kelta Hinsdale, III,, buvusi aukštoji mokykla. Mokyklai pasiekus 
atitinkamos aukštumos, high school ir kolegija tapo inkorporuota 
Connecticut valstybės legislatureje vardu Marianapolis. Kolegijos 
vadovybės pasaulėžiūra yra: auklėti lietuvių tėvų sūnus katali- 

etuviškoje dvasioje. Į high school priimami berniukai, bai- 
radžios mokyklą; į kolegiją —baigusieji high school.



MASPETH. L. I.

Sekmadienio išvažiavimas 
į1 Fort Salongą buvo gausus 
ir žmonės džiaugėsi gražiu 
mišku ir plačiu vandenynu.

Maspetho Altoriaus ber
niukai atostogauja Fort Sa- 
longoj ir labai džiaugiasi pa- 
marėse.

Kun. J. Balkūno, Maspetho 
klebono sutiktuvių vakarie
nė, kuri įvyks liepos 26 d. 8 
vai. vakare, žada būti viena 
iš gražiausių.

Kun. J. Laurynaičio orga
nizuotas Karai. Angelų par. 
benas grieš kleboną sutin
kant.

LEGIJONIERIAMS

Dariaus-Girėno 1 Posto 
nepaprastas susirinkimas 
šaukiamas trečiadienį, liepos 
mėn. 22 d., 291 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Darbotvarkėj e: Legi j ono 
seiman atstovų rinkimas ir 
įstatų pakeitimų svarsty
mų svarstymas.

Visi lietuviai veteranai ir 
buv. kariai bei jūreiviai ragi
nami dalyvauti.

Neseniai Postas padidėjo 
keliais nariais. Priimti buv. 
jūreivis Ant. Daukantas ir 
buv. kariai Kazys Labanas, 
Jonas Šiaudis ir Simonas 
Jakštas.

P. Mikalauskas, 
Posto vadas.

postui Bridgeport, Conn, va
dovauja buv. Amerikos pus
karininkis Ant. Velečkis. 6. 
Silvestro Stokes postas Wa
terbury, Conn, turi 80 narių, 
vadovauja J. Danisevičius. 
7 postas Hartford, Conn, jau 
turi 30 narių.

Lietuvos skolos reikalu
Kaip žinoma, 1919 metais 

Amerikos organai Prancūzi
joje pardavė Lietuvai dra
panas, medikamentus ir gar
vežius. Daugelis tų daiktų 
buvo niekam tikę, gi pokari
nės kainos buvo aukščiau
sios. Tiesioginiai Lietuvai 
paskolos suteikti nebuvo ga
lima, taigi sudaryta tam tik
ra korporacija Paryžiuje, ku
rios skolas vėliau de -jure 
pripažinta Lietuva perėmė 
ant savęs. 1925 m. galutinai 
sutarta dėl skolos sumos, ir 
per 60 metų Lietuva apsiėmė 
mokėti' didelę naštą. Kiti kra 
štai tokią pašalpą gavo ne
mokamai. Legijonas dabar 
siūlys tą skolą panaikinti.

Adj. adv. K Jurgėla.

EXTRA SUSIRINKIMAS

LIETUVIŲ LEGIJONO 
NAUJIENOS

Amerikos Lietuvių Legi- 
jono trečias seimas įvyks 
rugpjūčio 1 ir 2 dd., New 
Britain, Conn., -Stasio Radze
vičiaus 4 Posto globoje. Po
sėdžiai prasidės 9 vai. ryto 
Lietuvių salėje, 354 Park St., 
3:30 vai. popiet miesto gat
vėmis vyks paradas, sykiu 
su Amerikos Legij ono vals
tybine konvencija. Vakare 
bus vakarienė. Rugp. 2 d. 
Schuetzen parke vyks Vy
riausiojo štabo rinkimai, 
priesaika ir gegužinė.

Posėdžiams vadovaus vyr. 
vadas kpt. dr. Jonas A. Buč- 
nis iš Baltimore, Md. Seime 
dalyvaus visi Vyr. štabo na
riai ir 7 postų atstovai Pa
rade atskiri postai, sudarys 
savo vienetus su vėliavomis. 
Žygiuos apie 600 lietuvių ve
teranų.

—o— 
Apdovanotas K. Šiaučiūnas

Kazys Šiaučiūnas iš Simp
son, Pa., Purpurinės širdies 
Ordino karžygys, kuris, pa
gijęs nuo žaizdų gautų Pran
cūzijoje, vėliau savanoriu 
tarnavo Lietuvos kariuome
nėje 4 pėst. pulke, neseniai 
apdovanotas Lietuvos ka
riuomenės kūrėjo - savano
rio ir Lietuvos Nepriklauso
mybės medaliais. Šiaučiūnas 
dalyvaus seime ir deda pa
stangas sukurti postą Scran- 
tone, Pa.

—o>—
Veikia 7 postai

Šiuo metu veikia jau 7 Lie
tuvių Legijono postai. Da
riaus-Girėno 1 postas veikia 
Brooklyn, N. Y., turi 45 na
rius. Postas Nr. 2 veikia Bos
tone, kame vieton adv. Įeit. 
A. Šalnos neseniai vado vie
tą užėmė R. židžiūnas. 3 pos
tui Chicago, Ill. vadovauja 
Vincas Rėkus, buvęs Lietu
vos kariuomenės puskarinin 
kis. 4 Stasio Radzevičiaus 
postas New Britain, Conn, 
šiuo metu yra veikliausias 
savo valstybėje ir turi 65 
narius, vadovauja Amerikos 
veteranas V. Vitukynas. 5

Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjungos liepos mėn. regu- 
liario susirinkimo vietoj yra 
šaukiamas ekstra susirinki
mas penktadienį, liepos 17 d. 
7:30 vai. vak. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Yra ke
letas dalykų, kurie turi būt 
apsvarstyti šio susirinkimo 
metu. Susirinkimas įvyksta 
Broniaus Shalinsko salėj 
(8402 Jamaica Ave., Wood
haven, L. L).

A. Sližys, sekr.

10696. Antroji dovana — 
$25.00 tenka P. Dapkevičie 
nei (32-09 Greenpoint Ave., 
Long Island City) kuponu 
Nr. 2960. Toliau seka laimė
jimai po $10, kuriuos gauna: 
Nr. 1442 — P. Lynche. Mt. 
Vernon, N. Y., Nr. 2156 — 
Juzepa Paulauskienė, Mas- 
peth, N. Y. (p. Paulauskienė 
savo dovaną $10 padovanojo 
„Amerikai”), Nr. 5823 — 
Tony Troverze, Jamaica, N. 
Y.

Po $5 laimėjo: Nr. 10910 
— K. Dailydėnaitė, „Am.” 
skaitytoja, Brooklyn, N. Y., 
Nr. 5403 — p. Kičas, Brook
lyn, N. Y., Nr. 5253 — Jos. 
Dumblys, Brooklyn, N. Y., 
Nr. 10210 — kun. Virmaus- 
kas, „Amerikos” skaitytojas, 
So. Boston, Mass.

Po $2 laimėjo: Nr. 6373 — 
J. Alčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Nr. 1805 — kun. Aleksiūnas, 
Brooklyn, N. Y. Nr. 386 — 
p. Arbraciauski, Long Island 
City, N. Y. Nr. 921 — Mrs. 
Kazlin, Brooklyn, N. Y., Nr. 
2166 — p. Jablonskis, Mas- 
peth, N. Y. Nr. 8617 — Phil
lis Vintis, Brooklyn, N. Y. 
Nr. 5273 — Mrs. F. Yanchis, 
Brooklyn, N. Y. Nr. 4995 — 
Cecilija Bukaskas, Brooklyn, 
N. Y. Nr. 5174 — Juozas Gu
daitis, Lietuva.

Laimėjusieji, kurie dar ne 
gavote dovanų, prašome 
kreiptis „Amerikos” redakci- 
jon ir čia jas atsiimti. Būti
nai turite atsinešti ir kupo
ną, kurio numeriu dovaną 
laimėjote.

Karai. Anęelų Parap

Šį sekmadienį, Klasčiaus 
parke, įvyksta Karalienės 
Angelų parapijos piknikas. 
Visi parapijiečiai malonės į 
jį atsilankyti.

J. M. Laitis.

SAUGAUS VAŽINĖJIMO 
VAJUS

92 Precinct
Nelaimių statistika rodo, 

kad pernai kiekvienas trečias 
užmuštas žmogus buvo „jay 
walker” — miesto judėjimo 
taisyklių nepaisantieji, vadi
nami „jay walker.” Kad ir 
prie .geriausių aplinkybių, 
toks „jay walking,” kai žmo
gus pereina gatvę viduryj 
bloko arba visai nepaisyda
mas signalų, yra blogas ir 
labai pavojingas. Visuomet 
gatves reikia pereiti nusta
tytose vietose ir prisilaikant 
judėjimo ženklų.

SAUGOK PADANGAS

ATSILIEPKITE, 
LAIMINGIEJI

Septintosios Lietuvių Die
nos Rengimo Komitetas pra
šo paskelbti, kad sekanti as
menys laimėjo dovanų pa
skirstyme:

M. Simonaitienė (621 
Quincey St., Brooklyn, N. 
Y.), kuri turėjo kuponą Nr.

Karalienės Angelų Parapijos

PIKNIKAS
ŠĮ SEKMADIENĮ

Liepos 19 d.
KLASCIAUS PARKE
Visi parapijiečiai kviečia

mi dalyvauti.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

M W

TRU - EMBER COM COMPANY
$ (LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

AR ESI PASTEBEJ.ES TAI,
Kad žmogaus koja čeverykuose pergyvena du trečdalius 

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVI

MILCHUS SHOE SHOPS Ine.
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.

girnas (blow-out) važiuojant 
leistinu greičiu, retai įvyks
ta didelės nelaimės. Bet prie 
didelio greičio ir ypač šla
piam ore, padangų sprogi
mas dažnai neša mirtį. Pri
žiūrėk, kad jos nebūtų per
daug išnešiotos ir laikyk 
vienodą, nustatytą oro spau
dimą.

N, Y. Policijos Dept.

IŠ LIETUVIŲ STUDENTŲ 
IR ALUMNŲ KLUBO

Didžiojo New Yorko Liet. 
Studentų ir Alumnų klubas 
ruošiasi prie išvažiavimo, 
kuris įvyks sekmad., liepos 
26 d. su Connecticut valst. 
Liet. Stud, ir Alumnų klubu. 
Išvažiavimas įvyks Jeffer
son Point, L. I. šis išvažiavi
mas ruošiamas priimti Con
necticut lietuvius alumnus, 
atsidėkojimui už jų taip gra
žų mūs priėmimą, kuris įvy
ko pernai Candlewick eže
ruose, Conn. P. M. B.

PAIEŠKOMAS
Mike Naudžiūnas, kuris 

prieš 18 metų gyveno apie 
Wilkes-Barre, Pa. ir mokėsi 
graborystės. Paieško Vikt. 
Taurienė, 59-78 Hill St., Mas- 

(29—31)

Daug nelaimių ir nemalo
numų įvyksta dėl neapžiūrė- 
jimo automobilio padangų 
tires). Jei padangos išsine

šioję — greitai nevažinėk.
Kad ir įvyksta padangų spro- peth, N. Y.

k’iiii’iiimiminiiiiimiiiiiniimiiiiiimmimmiiimiiiiiiiiiiHimH’Miiiiir
‘ei.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIU
KRAUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Geriausia paslrĮnklmas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės-

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. -

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiuiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiniir

Tel.: STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

EVERGREEN 8-977u~

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

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

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

Tel. NBwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

JA. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB

REAL ESTATE
GENERAL INSURANCE

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y. S

RAPOLAS KRUČAS

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

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

I
1 ■

PHONE EVergreen 7-1312

©R. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAUJON VIETON, TAI YRA:

< 5' 2 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 Iki 3 ir m o Sekmadieni:
7 — 8 vai. vikare • 10 Iki 12 vai. rytą

FL1TBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainu(>ja, parduoda
nejudomas
Sukolektiioja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

nuosavybes,

Liepos 17 d., 1936 m.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 VOK,

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-6787

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 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-3040

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALENSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems ***• 
kalama. Kainos labai prieinamos.

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

jTel. ŠTagg 2-0783 Night Tel. JUniper 5-4912
j JOSEPH LE VANDA
I Laisniuotas Graborius ir Balzamuoto jas J 
f NOTARY PUBLIC ;
[337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
► Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa-I 
mainytas numeris buvusio 107 Union Avė. Į

NOTARY PUBLIC,Tel.: STagg 2-6043

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2-4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
aaiBOBiua

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' 
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOSULYS ” 7T cTo8
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitą nesmagumų ryšy su flalMn.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GA8TRITONE gyduolėmis, 

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš: 
KENT REMEDIES, INO.

102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitės adresu:

J0NAS MIK0LAITI8
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. 

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

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokė j i mai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
z/< Mes išvalome Garo Boile

rius oru už $2.00 Ir dau. 
glau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adreeuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

S.B—isateal 
Nauji seimo m 
Dar šis-tos.

Mūsų Susi? 
praėjo kai ki 
Bu laimėjim 
turėjo liepos 
ball." Pašokta 
daug alaus išg 
ball” rengėjai ] 
nė vienas kimų 
ninkas nebūtų 
neštai ne an 
Taip vadinamie 
niams delegatai 
600 dolerių... ir; 
kunigų ir vargoi 
tų seiman. Kodi 
čio dėta? Deli 
vieta taip maloi

saugiai aptverta 
plyšių?... Ne, ' 
neturėtų būti to] 
Caveat consules! 
skamba „Onto v

G 46 Didži: 
tenkančių seimo 
pieŽOyra su aul 
dg,10 su auk 
kiti su viduriniu 
alavinimu. Beve 
atstovų profesijž 
linkai, du mini 
lybės kontrolie 
mtorius, du aps 
linkai, du burmi 
viceministeris, t 
trys gydytojai, 
noniai, vienas 
vienas provizcri 
profesijų ir užsi 
nės. Daugelis se

veikėjai ir to 
lyviai

Klaipėdos te

1938 metais 
vyks Tarpia 
tas. Reikia 
ruoštis, Ku 
seimas, herot 
i®. Dabai 
geniukų sei 
baigti. į

Amerikii 
mo lietuvi' 
dyno. Lalit 
to, yra dab 
mokti kalb 
tinas, Arte 
bakas kita 
rūpinti. • Ti 
nas, koks ji 
be galo dau

Amerikieči 
manymas ]

silpnas, neat 
Reikėtų koi 
gyti geriau 
poezijos, tai 
žvilgiu. Kiel 
keletą himni 
himnus kei 
Valstybės r 
naujo himno

.Audra" — 
išėjo Mar 

Pi08 1936 m. 
^fs iliustr 
ibiais, pi 

trumpą 
^reikalais.

Gauta šv. 
de®ijos,Chi( 
Mleidinyj 
Mos dari 

Jfoi puiki 

panic 
^kvieno 
darkymo

PASTEBEJ.ES



