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Rugp. 19 d. Brooklyne į-’ 
vyksta vargoninkų jubilieji
nis seimas. Vargoninkai y: a 
mūsų kolonijose svarbūs d" r 
bininkai. Jie ne tik dirba d' a- 
sinį darbą parapijose, bet r 
tautinį. Jų chorai skamba o 
tik mūsų bažnyčiose, b r 
salėse bei parkuose. Liet 4š- 
ka giesmė ir daina gadina 
lietuvius dvasiniai. Te trai, 
mokyklos ir šiaip drai p jos 
yra vargoninkų vedamos. Jei 
mūsų tautinė sąmonė dar 
sveika, tai prie jos išlaikymo 
nemaža prisidėjo jų energi
ja. Tad jų veikimas turi 
mums rūpėti; jiems parama 
reikalinga; jų seimas svar
bus. Jie organizuotai veikia 
jau 25 metai. Dabar leidžia 
savo mėnesinį organą „Muzi
kos Žinios.” Jie parodė, kad 
gali organizuotai veikti. Tik 
mažos išimtys tam darbui ne 
pritaria, nes iš jų reikalauja 
pasišventimo. Linkime visai 
Vargoninkų sąjungai stiprė
ti, o šiam seimui: gražių pa
sekmių. Lauksime realizavi
mo chorų sąjungos, kurios 
mes taip seniai pasigendame.

—o—
Legijonieriai nutarė prašy

ti Jungtinių Valstybių vy
riausybės panaikinti Lietu
vos skolą. „Amerika” jau ke
letą kartų rašė ir ragino vi
suomenę panašų reikalavimą 
kelti. Mūsų balsas nebuvo iš
girstas. Kai kuriems atrodė 
negalimu ir nepatriotiška. 
Mes džiaugiamės, kad legijo
nieriai drįs^ tokį klausimą 
pakelti. Skolų panaikinimas 
yra ne tik tikslus, bet ir tei
singas. Lietuva pinigų nega
vo, tik drabužių, amunicijos, 
kuriuos būtų reikėję Santar
vei arba numesti arba trans
portuoti Amerikon, kas būtų 
daugiau kainavę, negu jie 
verti. Be to, Lietuvai jie su- 
siriaudojo sulaikyti bolševi
kų antplūdžiui į Vakarų Eu
ropą. Santarvė turi būti už 
tai dėkinga Lietuvai ir tas 
„skolas” pamiršti.

Prekybos departamentas 
Washingtone praneša, kad 
dabar visoj šaly yra 9.550.- 
000 bedarbių.

Amerikos Darbo Federaci-

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

A.L.R.K. KUNIGŲ VIENYBĖS PIRMININKAS

Kun. Jonas Balkūnas, Maspetho, N. Y. A. V. J. 
parapijos klebonas, š. m. Kunigų Vienybės seime 
Marianapolio Kolegijoj išrinktas K. V. pirm.

IŠ KUNIGŲ VI ENYBĖS SEIMO

Rugp. 11 d. 10 vai. ryto 
Marianapoly, Thompson, 
Conn, prasidėjo Kunigų Vie
nybės seimas pamaldomis: 
šv. Mišias atnašavo kun. Ka
zimieras Urbonavičius, asis^ 
tavo diakonu kun. Pr. Juras, 
subdiakonu kun. dr. A. Jag
minas, M. I. C. Prie vargonų 
giedojo Marianapolio kolegi
jos moksleiviai Seiman su
važiavo gražus kunigų būrys. 
Posėdžiai kolegijos salėje 
prasidėjo lygiai 11 vai. Ati
darė seimą malda ir pasvei
kinimu pats K. V. pirminin
kas kun. K. Urbonavičius. 
Seimo prezidijuman išrinkti 
slaptu balsavimu: pirmsė- 
džiu kun. J. Balkūnas, pagel- 
bininku kun. S. Stonis ir raš
tininku kun. P. Kneižys. Sei
mą sveikino Kolegijos direk
torius kun. dr. J. Navickas, 
M. I. C., provincijų delegatai, 
kun. Zabulonis, kan. F. Ke
mėšis ir kun. dr. M. Ražaitis 
(visi trys svečiai iš Lietu-

ZIONCHECKAS NUSIŽUDĖ

SEATTLE, Wash. — Ilgai 
kvailiojęs ir visokius juokus 
krėtęs kongresmonas Marion 
A. Zioncheck užbaigė savo 
„karjerą” nusižudydamas. 
Jis iššoko iš 5 aukšto stačia
galviais į gatvę.

Zioncheckas į kongresą bu
vo išrinktas 1932 m. ir pasi
žymėjo darbštumu bei nuo
širdumu. Šią vasarą jis pra
dėjo keistai elgtis, iškrėsda- 
mas visokių šposų ir spauda 
ėmė rašyti, kad Zioncheck 
susirgo proto liga. Jis dėl to 
labai susijaudino, kas prive
dė prie saužudystės.

DUKART SAVAITĖJ PER 
ATLANTĄ ARTINASI ISPANIJOS KRIZIS

ŽYDŲ KONGRESAS KO
VAI PRIEŠ ANTISEMITUS

GENEVA. — Čia prasidė
jo pirmas pasaulinis žydų 
kongresas, kuriame dalyvau
ja 300 atstovų iš viso pasau
lio. Jie tariasi, kaip kovoti 
prieš antisemitizmo skleidė
jus. Kongresas tęsis 10 die
nų. Kongresą atidarė . new- 
yorkietis rabinas Wise. Iš 
Amerikos viso dalyvauja 75 
delegatai.

BOLŠEVIKAI SULAIKĖ
FONDŲ KAMPANIJĄ

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė paskelbė, kad fondų 
rinkimas Ispanijos radikalų 
naudai visoj Rusijoj nutrauk 
tas. Bet kiek tame tiesos, 
sunku pasakyti.

MISS PERKINS GENEVOJ

PEŠASI RUSAI SU 
JAPONAIS
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ja gi randa jų net 11 milijo
nų. Daugiausia bedarbių — 
15 milijonų — buvo 1933 m. 
kovo mėn. Šiais metais ba
landžio mėn. bedarbių būta 
9.900.000. Kas mėnesį bedar
bių skaičius puola. Vyriausy
bė mano, kad ligi lapkričio 
mėnesio bus vėl samdyta ligi 
3 milijonų bedarbių prie vie
šą darbų.

—o—
Ispanijos naminis karas 

nė kiek nemažėja. Rodosi, 
kad aštrėja. Abi pusės nenu
ilstamai kovoja ir tikisi lai
mėti. Ispanijos vyriausybė 
mananti užbaigti karą į dvi 
savaites. Sukilėliai gi mano į 
tą laiką užimti visą kraštą. 
Žinioms pasaulinėj spaudoj 
sunku tikėti, nes informaci
jos daugumoje ateina iš vy
riausybės šaltinių. Bet iš kur 
vieni ir kiti gauna lėšų vesti 
karą? Juk septynios valsty
bės paskelbė neutralitetą. 
Jos nerems sukilėlių. Sukilė
liai daugumoje reguliarė ka
riuomene. Kas gelbsti lojalis- 
tams? — Pasaulio raudonie
ji. Įvairūs komunistų organi
zuoti frontai visose valstybė
se renka aukas ispaniečiams 
frontininkams. Rusijoj, Pran 
cūzijoj ir čia Amerikoje su
rinkta šimtai tūkstančių do
lerių. Tad „bendri frontai’

vos), sveikino taipgi „Darbi
ninko” ir „Amerikos” redak
cijų atstovai ir telegramomis 
kitos redakcijos, centrinių 
organizacijų pirmininkai ir 
vienuolijų viršininkai.

Sveikinimus sekė valdybos 
narių raportai. Iš raportų 
paaiškėjo, kaip gyvai veikė 
Kunigų Vienybė pereitais 
metais. Gyvų diskusijų iškė-> 
lė kunigų žurnalo „Forum” 
tolimesnis leidimas ir tobu
linimas. Raportus išdavė ir 

(Pabaiga 5 pusi.)

išėjo Ispanijos komunistų 
naudai. Gal išgirsime ir mū
sų lietuvišką „bendrą fron
tą”' renkant aukas kovoti is- 
paniečius fašistus. Ispanijoj 
neina kova tarp fašistų ir 
demokratų, bet tarp patrio
tų ispanų ir pasaulio raudo
nųjų. Pagalba lojalistams y- 
ra pagalba komunistams.

—o—
’ Pasaulinėj olimpiadoj Ber
lyne pasižymėjo lietuvis bas- 
ketbolininkas Pranas Lubi
nas, amerikiečių komandos 
kapitonas. Pirmose rungty
nėse su estais amerikiečiai 
laimėjo punktais 52 — 28. 
Mūsų Pranas padarė net 13 
punktų. Japonai sumušė len
kus. Greičiausiai Lubinas 
parveš čempijono garbę. J.

GENEVA. — Amerikos 
Darbo departamento sekre 
tore Frances Perkins atvyko 
į Genevą. Ji yra viešnia 
Tarptautinės darbo sąjungos 
prie kurios priklauso ir Ame 
rika. Miss Perkins čia studi 
juos darbo klausimus.

SUĖMĖ SU $100.000 
NARKOTIKŲ

LOS ANGELES, Cal. - 
Muitinė areštavo jauną vo 
kiečių - kiniečių kraujo mer
giną Marie Wendt, kuri ban 
dė įšmugeliuoti $100.000 ver
tės opiumo.

GRĮŽO MOROKO PULKŲ 
VADAS

LISABONA, Portugalija. — 
Gen. Millan Astray, Ispanijos 
svetimšalių legijono Morokoj 
vadas, vienas ispanų kariuo
menėje mylimiausių vadų 
grįžęs iš Pietų Amerikos 
Vyks ispanų sukilėlių karo 
frontan. Jo grįžimas sukilė
liams daug pagelbės.

ARGENTINOS KONFLIK
TAS SU ISPANIJA

BUENOS AIRES, Argenti
na. — Argentinos valdžia pa
siuntė naują, 6.800 kreiserį 
Veinticinco de Mayo į Ispa
niją. Laivo įgula gerai ap
ginkluota ir maistu aprūpin
ta keturiems mėnesiams, šis 
karinis laivas pasiųstas tiks
lu priversti Ispanijos valdžią 
pripažinti senas Pietų Ame
rikos tradicijas, kad diplo
matai turi teisę duoti’ prie
glaudą revoliucionieriams.

Numatoma rimtas susikir
timas tarp Ispanijos ir Ar
gentinos diplomatų.

ŠANCHAJUS, Kinija. - 
Reuterio pranešimu, iš Man- 
džukuo, ties Pograničnaja 
(Mandžukuo — Sibiro pasie
nyj ) įvykęs susišaudymas 
tarp rusų ir japonų. Susirė
mime žuvę 100 japonų.

Lenkija Laižosi prie
PRANCŪZIJOS

VARŠUVA. — Lenkija pa
matė savo politikos kvailu
mą atsimetant nuo Prancūzi
jos ir susibičiuliaujant su 
Vokietija. Užtai dabar len
kai vėl nori atnaujinti drau
giškumą. Lenkija norinti 
gauti ir amunicijos bei gink
lų iš Prancūzijos. Ji net pa
kvietė Prancūzijos gen. šta
bo viršininką gen. Gemelin 
susipažinti su Lenkijos armi
ja. O kaipo revizitą Prancū
zijai sudėsiąs gen. Rydz- 
Smigly spalių mėnesį.

PRASIDĖJO MANIEVRAI

FEARL, Mich. — Čia pra
sidėjo didžiausi po didž. ka
ro manievrai. Juose dalyvau 
ja kelių valst. milicija ir re
guliari armija. Viena dalis 
manievruojančių puls, o kita 
gins Chicago, Ill.

PALANGOJ BUS ŽEMAI
ČIŲ PAVASARININKŲ 

JŪROS DIENA

Rugpjūčio mėn. 15 ir 16 d. 
d. Palangos „Pavasario” kuo 
pos iniciatyva rengiama Že
maičių pavasarininkų Jūros 
diena. Kartu minės ir savo 
kuopos 15 metų jubiliejų, ši
tai šventei visa apylinkė 
smarkiai ruošiasi. Programo
je bus bendras sportas, dai
nų koncertas, laužas ir prie
saika jūrai.

Tomis pat dienomis Nido
je įvyks Pabaltijo oro sklan
dytojų sąskrydis. Numato
ma, kad iš Rygos ir Talino 
atskris oro traukiniai. Įdo
miausia bus rugpjūčio 16 d., 
kai iš Nidos aerodromo pa
kils Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos oro traukiniai išskris į 
Palangą.

LAKEHURST, N. J. — Vo
kietijos keleivinio dirižablio 
„Hindenburg” kapitonas 
Ernst Lehmann paskelbė, 
kad netrukus cepelinai pra
dės kursuoti per Atlantą du
kart į savaitę. Vokietijoje 
jau statoma antras oro lai
vas, kuris pradės veikti atei
nančiais metais.

Jis taipgi paskelbė, kad 
Amerikos ir Vokietijos kapi
talas bendrai finansuoja lini
ją. Goodyear dirbtuvėse, 
Akrone, būsią statomi dar 2 
cepelinai. Jų talpa bus apie 
100 kėleivių.

GRAIKIJOJ BUS GRIEŽTA 
DIKTATŪRA

ATLANTA. — Paskelbus 
Graikijoj diktatūrą, premje
ras J. Metaxas pareiškė, kad 
visoj šalyj bus griežtai per
sekiojami ir baudžiami, kas 
tik bandys priešintis vyriau
sybės tvarkai. Jis pažymėjo, 
kad Graikijai reikalinga dis
ciplina ir ji bus vartojama, 
kol šalyj visoki „priešginos” 
bus išnaikinti. Dabar Grai- %
kijo j paskelbta karo sto
vis ir visi radikalai — ko
munistai uždaryti koncentra
cijos stovyklose.

DRAUDŽIA LANKYTI ALI
NES IR GERTI

LONDONAS. — Anglijos 
policija labai pyksta dėl to, 
kad valdžia jiems uždraudė 
kad ir po tarnybos lankyti 
alines ir gerti.

LEIDŽIA GRĮŽTI 
KUNIGAMS

ME> CO CITY. — Iš pati’ 
kimų šaltinių sužinota, kad 
Nayarit valstybės autorite
tai nusprendė leisti 20 kuni
gų įsiregistruoti. Jie tai pa
darė piliečiams reikalaujant.

Nayarit valstybėje ilgiau 
kaip vienerius metus buvo 
užginta kunigams turėti pa
maldas, arba eiti savo parei
gas, nors bažnyčios nebuvo 
uždarytos.

ŠUNĮ NUTEISĖ UŽ ŽMOG
ŽUDYSTĘ

BROCKPORT, N. Y. — 
Pereitą savaitę čia už žmog
žudystę buvo teisiamas šuo.

Nusikaltėlis vardu Idaho, 
7 mėnesių amž. mongrelis. 
Jis kaltinamas, kad liepos 4 
dieną, su „išanksto suplanuo
tu tikslu žudyti,” puolė besi
maudantį Russell Maxwell 
Breeze, 14 m. amž., kuris nu
sigandęs šunies nuskendo ir 
prigėrė.

Už šią žmogžudystę šuo 
nuteistas mirties bausme, 
kurią teisėjas pakeitė „dvie
jų metų kalėjimu” po savi
ninko priežiūra. Jei per tą 
laiką šuo išeis į gatvę, bus 
nušautas.

BRAZILIJA SUSEKĖ KO
MUNISTŲ SUOKALBĮ

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija. — Policijai pasisekė su
sekti komunistų suokalbį su
kelti maištą laivyne. Laivy
no ministerija pašalino iš 
tarnybos 15 jūrininkų. Pas 
suokalbininkus rasta ginklų 
ir propagandinės literatūros. 
Suimti 3 ir 1 nušautas suo
kalbio vadų, /f'

SUKILĖLIAI SUSITARĘ SU „VAKARŲ DIDŽIĄJA 
VALSTYBE

ŽINIOS LABAI IŠKRAIPYTOS

IŠAIŠKITA ŽMOGŽUDYSTĖ

ASHVILLE, N. C. — Pa
galiau išaiškintas paslaptin
gas nušovimas Helen Cleven
ger, jaunos New Yorko Uni
versiteto studentės, kuri čia 
leido atostogas. Tai padarė 
negras Martin Moore, 22 m. 
amž. Jis tarnavo tame vieš- 
butyj, (kur Clevenger buvo 
apsistojusi) kaip koridoriaus 
tarnas. Naktį, radęs p-lės 
Clevenger duris neužrakin
tas, norėjo įėjęs ją apvogti. 
Bet kai p-lė Clevenger pabu
do ir, negrui nebėgant, ėmė 
rėkti, negras ją peršovė ir 
užmušė revolverio kotu.

ALASKOJ BADAS

WASHINGTON, D. C. — 
Ir mažu ištekliumi, kurį su
daro išimtinai žuvys, pasi
tenkinančius Alaskos eski
mus ištiko blogmetis. Jie ne
begali pagauti banginių ir ki 
tokios žuvies ir dėlto jiems 
gresia badas. Eskimai jau 
suvalgę net savo mylimus šu
nis, kurie jiems tarnauja ar
klių vietoj.

Vyriausybė pasiuntė laivą 
į Alaską su dideliu kiekiu 
džiovintos mėsos, konservų 
ir-kito maisto.

ISPANAI SUŠAUDĖ 4 
NACIUS

BERLYNAS. — Oficialiai 
paskelbta, kad Ispanijos ko
munistai suėmė ir sušaudė 4 
vokiečius. Jų 3 buvę veiklūs 
nacių partijos nariai, o ket
virtasis bepartyvis. Visi ke
turi bandė automobilyje pa
bėgti į Prancūziją, bet buvo 
sugauti už kelių mylių nuo 
Barcelonos ir vietoje sušau
dyti.

Vokietijos nacių vadai pa
žymi, kad Vokietijos santy
kiai su Madrido radikalų vy
riausybe yra įtempti ir Vo
kietija pakils veikti, jei tik 
Ispanijos radikalai nesaugos 
vokiečių gyvasties.

Ispanijos radikalų valdo
muose plotuose yra keli tūk
stančiai vokiečių.

SUTARTIS SU BRAZILIJA
NUTRAUKIAMA

KAUNAS. — Prekybos su
tartis su Brazilija, kaip ži
noma, pačios Brazilijos vy
riausybės iniciatyva nutrau
kiama su Lietuva ir kitomis 
valstybėmis nuo rugpjūčio 
16 d. Nuo tos dienos Lietu
vos prekėms bus taikomi 
aukštesni muitų tarifai.

KAREIVIS PAGIMDĘS 
KŪDIKĮ

LONDONAS. — Iš Varšu
vos gauta žinia, kad į ligo
ninę atėjęs armijos seržantas 
Nochmen Tenenbaum, 25 m. 
amž., ir pagimdęs sveiką 9 
svarų kūdikį. Tenenbaum pa
keitė savo lytį' pernai, bet 
iki šiol dėvėjo kariškus rū
bus. Lyties pasikeitimas bu
vo visiškas ir kareivis iš vy
ro pavirtęs į moterį.

Ispanijos naminis karas 
tęsiasi jau ketvirta savaitė. 
Abi pusės kovoja didžiausiu 
atkaklumu. Belaisvius šaudo 
vietoje. Tai žiauriausi ir kru- 
viniausis civilis karas istori
joj.

Paskutinės žinios skelbia, 
kad sukilėliai ruošiasi di
džiausiam ir paskutiniam 
žygiui prieš kairiuosius. Kai
rieji skelbia, kad sukilėliai 
pasirašę raštišką sutartį su 
tūla „Vakarų Europos di
džiąja valstybe,” kuri sukilė
liams ateinanti į pagalbą 
prieš vyriausybę. Kairiosios 
vyriausybės cenzūra nelei
džia skelbti kokia ta „gelbs
tinti” valstybė. Spėjama, 
kad tai yra Vokietija ar Ita
lija. Bet abi minėtos valsty
bės tokios sutarties egzista
vimą nuneigia. Italija sako, 
kad tai esąs komunistų biau- 
rus prasimanymas.

Galima tikėti, kad Ispani
jos radikalai nori diskredi
tuoti sukilėlius ir nori pa
slėpti faktą, kad Prancūzijos, 
Rusijos ir kitų šalių komu
nistai remia juos kovoj prieš 
patriotišką Ispanijos kariuo
menę ir sukilėlius, kurie no
ri atsikratyti radikalų.

Kaip atrodo iš pranešimų, 
Ispanijos revoliucija eina 
prie krizės. Prancūzija pa
skelbė, kad ji laukia kitų val
stybių prisidedant prie ne- 
itraliteto iki rugp. 17. Po to 
darys kitokius žygius, jei 
kitos valstybės nesilaikys 
neitraliai. Vokietija pasiun
tusi 25 bombanešius ir Itali
ja keletą didžiulių „Kapro- 
ni” lėktuvų. Gi radikalai irgi 
gavę kelias dešimtis lėktuvų, 
tik neskelbiama iš kur.

Radikalų vyriausybė ne
praleidžia jokių žinių užsie
nio laikraščiams, kur būtų 
aprašoma vyriausybės pralai 
mėjimai. Ji visuomet džiau
giasi laimėjimais, tačiau di
džioji dalis visos teritorijos 
sukilėlių rankose.

Taip ilgai užsitęsusi Ispa
nijos revoliucija darosi kas
kart didesniu karo pavojum 
visai Europai. Jungt. Ameri
kos Valst: prez. Rooseveltas 
griežtai pasipriešino pasiūly
mui siųsti specialę eskadrilę 
į Ispaniją. Amerikos laivai 
turi laikytis daugiausia Gi
braltare, kad atėjus krizei 
galėtų išgelbėt Amerikos pi
liečius, kurių Ispanijoj dar 
likę apie 180. Valstybės de
partamentas užtikrina pilną 
neitralitetą; bus dedamos pa
stangos, kad ir privatus gin
klų pardavimas būtų sulai
kytas.

RADIKALŲ ŠOKIAI 
BAŽNYČIOJE

CERBERE, Ispanija. — Is
panijos radikalai surengė čia 
šokius bažnyčios viduje. Jie 
tai padarė gavę žinių per ra
dio iš Madrido apie radikalų 
„laimėjimus.”

Vieno korespondento klau
siamas, radikalų vadas atsa
kė, kad miestelyje yra kitų 
vietų šokiams. Bet pasirinkta 
bažnyčia, kad „žmonių tarpe 
panaikinus idėją apie bažny
čių šventumą.”
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Varšuvą, kuris ten ėjo ir tarp

VOKIETIJOS — LIETUVOS SUTARTIS

Rugpiūčio 5 d. š. m. Berlyne pasirašyta prekybos sutar
tis tarp Vokietijos ir Lietuvos. Tuomi baigėsi ekonominis 
ir politinis karas, kuris tesėsi apie tris metus tarp šių dvie
jų valstybių. Sutartis nustato prekių kiekį, kiek ir kokiu 
būdu turi būti mokama už produktus, kaip pervežti ir net 
iš kur vežti ir kas ir kaip dirba... Vokietija tokios sutarties 
norėjo, tokią ir gavo.

Sutartį pasirašė baronas Constantin Von Neurath, Vo-j 
kietijos Užsienio Reikalų Ministeris ir Dr. Jurgis Šaulys, 
Lietuvos Ministeris Berlyne. Abu ministerial padarė bend
rą pareiškimą spaudai: ’’Abiejų valstybių valdžios su pasi
tenkinimu, džiaugiasi, kad po sunkių ir painių pasitarimų 
sudaryta sutartis, kuri gali būti ekonominiai naudinga 
abiem valstybėm. Šalia šio grynai ekonominio atžvilgio, 
visgi,, abi pusės užbaigė šią sutartį sąžiningai ir pirmoj 
vietoj prisidėjo prie pagerinimo tarpusaviu santykių ir pa-1 
stūmėjo ypatingai savus politinius santykius.”

Sutartis turi politinės reikšmės Europoje. Pablogėję da
bartiniai santykiai su Lenkija. Karo gandais susirūpinę ii 
Lietuvoje. Klaipėdiečiai tiek pat dar nesukalbami kiek pir
ma. Prie visų apystovų, Lietuva padariusi daug nuostolių. 
Ją vertė ir ekonominiai reikalai: viršprodukcija kaimuose 
stoka rinkų, o ypač būtinas pirkimas Vokietijos produktų. 
Per tris metus vokiečiai sumažino prekybą su* Lietuva ligi 
90% kai Lietuva galėjo tik trečdalį sumažinti. Nauja su
tartis sulygina abiejų importus. Nežiūrint nuolaidų, sutar
tis pagerins santykius ir įtemptas politinis užsikirtimas at-

Lietuva, pasirašydama sutartį, beabejo žinojo ką ji duo
da vokietininkams Klaipėdoje. Vokiečiai stropiai išsirūpino 
jiems privilegijas. Sutartyje yra įrašyta, kad 40% bekonų 
kuriuos Vokietija pirks iš Lietuvos turi būti iš Klaipėdos 
teritorijos ir tuos užpirkimus turi tvarkyti ir prižiūrėti 
Klaipėdos krašto valdžia, kurią, kaip žinome, sudaro dau
gumoje vokietininkai. Tokiu būdu to krašto ištikimi pilie
čiai ekonominiai bus nuskriausti. Bekonais vokietininkai 
gaus rinkimuose balsus. Vadinasi Lietuvos nuolaidumas 
Vokietijai stiprins vokietininkų akciją Klaipėdos krašte. 
Čia Lietuva turės geležine ranka valdyti tą neramų elemen
tą.

Hitlerio organas ’’Diplomatische Korrespondenz” prime
na Lietuvai, kad jinai parodytų savo gerą valią bei dvasią 
ir duotų Klaipėdiečiams dar daugiau koncesijų. Atsargiai. 
Neparduokite Klaipėdos už bekonus. •

Socialistai, anarchistai, komunistai, respublikonai ir k., 
susijungę į ’’liaudies frontą” Ispanijoje laimėjo vasaric 
mėn. rinkimus. Saujelė komunistų išnaudojo frontą stumti 
kraštą į raudoną terorą. Nušovimas dešinojo delegato Cal
vo Sotello uždegė visą kraštą sukiliman. Dabartinė ispanų 
kova, kaip sako New York Times, nėra partijų ar politikie
rių, bet sistemų. Ispanija nenori sovietų, bet demokratinės 
respublikos.

Lojalistai, tai yra komunistai, kaltina Katalikų Bažnyčią 
už sukilimą. Degina bažnyčias, vienuolynus, mokyklas, įvai 
rias tikybines įstaigas; šaudo ar kalina vyskupus, kunigus, 
vienuoles. Nusavina bažnyčios turtą, vis dėl pagiežos. Kiek 
kalta bažnyčia?

Bažnyčia reprezentuoja susivaldymą, teisingumą, lygybę 
ir stoja prieš tiraniją, neteisingumą ir žudymą. Bažnyčia 
nesikiša politikom Jei dabar simpatizuoja sukilėliams, tai 
tik todėl, kad komunistai ją smaugia, o fašistai ne. Nelies
kit bažnyčių, ji bus neutrali. Komunistai pirmiausia perse
kioja jėzuitus, kurių krašte yra 3.381. Jie turėjo 30 univer
sitetų, seminarijų, aukštesnių mokyklų, bažnyčių ir labda
rybės įstaigų. Per 400 metų jėzuitai dirbo Ispanijoj. Komu
nistai piktinasi, kad jie turi 34 milijonų dolerių nuosavybę 
Bet ką reiškia ir tokia nuosavybė, žinant, kad ordenas pla
čiai dirbo apšvietos ir labdarybės darbą. Dabar vyriausybė 
pasiėmus tą darbą daugiau išleis daugiau negu vienuoliai 
ir piliečiams daugiau mokesčių uždės. Tą pat galime pasa
kyti ir apie kitus vienuolius.

Istorija dar kartą pasikartoja. Bažnyčia apiplėšiama, 
kad vadai praturtėtų arba kariuomenę apginkluotų žudy 
mui savų žmonių. Bažnyčia bus šmeižiama, persekiojama 
ir kaltinama už šalies blogybes ir užtylės Bažnyčios gerus 
darbus šaliai. Kristus pasakė, kad'Bažnyčios nė pragaro 
vartai nenugalės. Bet šimtmečių darbas sugriautas. Tik 
gaila nuteriotos šalies. Ilgai ims, kol kraštas vėl atsista- 
tys ant civilizacijos griuvėsių. Tikėjimas pasiliks žmonių 
širdyse, nors bus griaunamos bažnyčios, mokyklos, ligoni
nės, našlaitynai. Bažnyčia kentės ir lauks brėkštančio ry
tojaus. Bažnyčia gyvena ne metams, bet amžiams,

das išsiuntė specialų 2) Turint galvoję, kad
riai savo pamokslą baigia: menį. dingumo ir, be to, atsieina

p. Gustainį į amato mokosi daugiausia ne
turtingų tėvų vaikai ir kad

Ir idealinėje demokratijoj
kalbama tik apie daugumos

Gamybos mechanizacija

abiejų valstybių tarpininko 
pareigas; nes Lietuva ir Len
kija neturi jokių oficialių 

| santykių. Dabar, sakoma, 
Gustainis esąs atšauktas į 
Kauną. Grįždamas į Kauną, 
jis lankėsi Vilniuje,, kame 
kalbėjosi su Vilniaus lietu
vių tautinio komiteto pirm. 
K. Stašiu ir, pagaliau, su vai
vada Bocianskiu. Su jais pa
sikalbėjimus paskelbė „Lie- 

Ituvos Aide.” Dabar V. Gus
tainis išvyko į Nępr. Lietuvą 
ir, kaip girdėtis, nežada at
gal į Varšuvą grįžti dėl to, 
kad lenkų varomoji lietuvių 
persekiojimo politika* nė kiek 
nesušvelnėjusi, betgi dar la
biau okup. varžo lietuvių' tei
ses ir kultūrinį veikimą. Dėl 
to ir jo tolesnis buvimas Len
kijoje nustojo prasmės.

Išpūstos „Ūk. Sąjungos’ 
bylos galas visai netoks, ko
kio lauke tam tikros grupes. 
Kaltinamieji nubausti, paly
ginamai, mažomis bausmė
mis. Greičiausia tai bus poli
tinės aukos. Didelio skanda
lo tautininkai iš tos bylos 
matyt negalėjo padaryt.

Liepos 22 d. baigta svars 
tyti „Ūkin. S-gos” ir jos or 

I ganizacijų byla ir paskelbtas 
sprendimas.

Nubausti kalėjimu: Dn 
Trimakas 3 metams; P. Mik-, 
šis, P. Josiukas, A. Kubilius 
J. Soblys, V. Poškus ir A. 
Jonkus po 6 mėn.; J. Volei- 
šis ir V. Šalkauskas po 8 
mėn.; A. Vitartas — 3 mėn.; 
J. Murza — 9 mėn. — vi
siems jiems pritaikinta am
nestija ir bausmė sumažinta 
ketvirtadaliu.

to mokesčio per metus suren
kama nedidelė suma, amatų 
mokyklose už mokslą ir eg
zaminus mokesčio neimama 
t. y. tose mokyklose moki
niai mokomi nemokamai.

Mokestis 
gimnazijose ir progimnazijo
se nustatytas toks: už sto
jamuosius egzaminus — 5 lt., 
už egzaminus pažymėjimui 
gauti — 25 lt. ir už egzami
nus gimnazijose baigimo 
atestatui gauti — 50 litų.

Šios naujos mokesčio už 
mokslą normos taikomos nuo 
šių mokslo metų pradžios.

viešpatavimą, o mažuma tu
vyksta dideliu tempu. Heks

daug brangiau, nei verta jų
teikiamoji energija

ri pasiduoti, kad ir kažkaip 
daugumos sprendimais būtų 
nepatenkinta. Dėl to, net 
idealiosios demokratijos aki
mis žiūrint, po birželio 9 ir 
10 d. d. balsavimo, turi būti 

už egzaminus griežtai sudrausti tie, kurie 
pasireiškusios per tą balsa
vimą tautos valios nenori 
pripažinti ir varo toliau savo 
griaujamą darbą. Jie eina, 
prieš tautą. Iš to fakto turi 
būti padarytos reikiamos iš
vados.”

Argi pralaimėjusi „mažu
ma” (neturiu mintyj Lietu
vos politinių grupių, nes ten 
jos visai nedalyvavo rinki
muose) jau tampa priešvals
tybiniu elementu, kad ji turi 
būti sudrausta? Nors auto
rius kalba apie „ideališką” 
demokratiją, bet matomai jis 
iš prigimties jos nemėgsta ir 1

Tokia antrašte Lietuvos 
laikraščiai talpina straipsnį, 
kurį, matyt, parašė tūlas 
tautiškosios vyriausybės agi- mažai apie ją žino. Mes gy- 
tatorėlis. Iš tikro, gal tai ir vename Amerikoj, kur ne 
labai nepadoru taip apie to ideališkoji, bet ir gana „grie- 
straipsnio autorių išsireikš- šna” demokratija praktikuo

jama, vienok nebuvo įvykio, 
kad vyriausybės rinkimus 
laimėję demokratai „sudrau
stų” (lietuviškai suprask — 
uždarytų) visas kitas politi
nes partijas.

Paulius.

ti, ypač žinant, kad jis sėdi 
vyriausybės palaikomoj raš
tinėj. Bet tokį straipsnį skai
tant, skaitytojas ne kokią 
gražią nuotaiką susidaro, ne 
pasitenkinimą pajunta, bet 
įsigeidžia irgi panašiu agita
ciniu, nors ne tokiu drąsiu to
nu kalbėti. Štai, „XX Amžiu
je,”’ kame tas agitatorėlis 
šneka apie išrinktąjį Lietu
vos seimą, dešiniąją ir kai
riąją opoziciją iškoliojęs „pa
tamsių gaivalais,” nustato 
ką seimas galės daryt. Jis 
sako: „...šiuo atveju naujai 
išrinktas seimai gali būti tik 
tautiškosios vyriausybės tal
kininkas valstybės kuriama
jame darbe.”

Reiškia, iš anksto seimui 
pasakoma, kad jis turės da
ryt tą, kas jam bus diktuoja
ma. Nors tame pat straips
ny j cituojama konstitucija, 
kur sakoma, kad: „Ministe
rių Kabinetas atsako solida
riai seimui už bendrą vy
riausybės politiką, o kiek
vienas ministeris skyrium 
atsako už savo darbą jam pa
vestoje valdymo srityje. Ir 
toliau, tame pat konstituci
jos §-e randame, kad „Minis
terių Kabinetas ir kiekvie
nas ministeris skyrium atsi
statydina, seimui išreiškus 
jam nepasitikėjimą nemažiau 
kaip trimi penktadaliais visų

To-

Lietuvos švietimo vadovy
bė, ryšium su nauja mokyk
lų reforma, patiekė ministe- 
rių kabinetui^naujas mokes
čio už mokslą ir egzaminus 
gimnazijose ir progimnazijo
se normas.

Dabar finansų minisieris, 
pasirėmęs ministerių kabine
to nutarimu, nustatė tokias 
mokesčio už mokslą ir egza
minus normas:

1) Iki šiol mokestis už
mokslą aukštesniųjų ir ben- seimo narių dauguma, 
drojo mokslinio mokyklų že- liau autorius padaro perspė- 
mesnėse (I — IV) klasėse ir 
vidurinėse mokyklose buvo 
mažesnis, negu aukštesnėse 
(aukštesnėse mokyklose 100 
lt. metams, vidurinėse — 75 
lt.). Dabar mokestis už mok
slą aukštesnėse ir vidurinėse 
mokyklose suvienodintas ir 
nustatytas toks: gimnazijose 
ir progimnazijose moki
niams, kurių tėvų ar moki
nius išlaikančių globėjų nuo
latinė gyvenamoji vieta ne 
toliau, kaip 3 klm. nuo mo
kyklos miesto (miestelio) ri
bų — 150 litų metams (75 li
tai pusmečiui), visose klasė
se.

Gimnazijų ir progimnazijų 
mokiniams, kurių tėvų ar mo 
kinių išlaikančių globėjų gy
venamoji vieta ne arčiau 
kaip 3 klm. nuo mokyklos 
miesto (miestelio) ribų — 75 
litai metams (37,5 lt. pusme
čiui) visose klasėse.

Gimnazijų ir progimnazijų 
mokiniams, kurie palikti to-

j amą pastabą: „Taigi, kon
stitucija suteikia seimui la
bai plačias teises. Tačiau sa
vaime yra aišku, kad tos tei
ses visai nereiškia, kad sei
mas turėtų nuolat būti opo
zicijoje vyriausybei. Tarp 
seimo ir vyriausybės turi nu
sistatyti sklandus bendradar 
biavimas.”

Taigi, konstitucijai, mato 
mai, duota daugiau logikos. 
Tačiau bėda, kad tos konsti
tucijos praktiškas pritaiky
mas gyvenimui yra atiduo
damas neatsakomingiems as 
menims.

Kad ir čia kalbamo straip-. 
snio autoriai juk galėjo ki
tokiu tonu pašnekėt ir apie 
seimą ir apie opoziciją. Juk 
seimas išrinktas, ir tai be jo
kios konkurencijos... tai kam 
už jį beagituot? Dabar jau 
visi laukia ne seimo rinkimų 
o jo darbų.

Kalbant iš autoritetingos 
tribūnos, kaip straipsnio

Nors labai nedrąsiai, 
dažnai Latvijos lietuviai 
siskundžia Latvijos vyriau
sybės • antilietuviškais ak 
tais. Ten ypač trukdomas lie
tuvių švietimo darbas. Taip, 
štai, Rygoj išeinąs „Lietu
vių Balsas” rašo:

„Rygos miesto valdyba nu
tarė uždaryti jos užlaikomą 
trečiąją lietuvių pagrindinę 
mokyklą (Aizasrgu iela 26), 
prijungiant ją prie pirmo
sios lietuvių pagrindinės mo
kyklos (Ludzas eila 2). Savo 
nutarimą valdyba pateisina 
taupumo sumetimais, švieti
mo Ministerija miesto valdy
bos nutarimui pritarė.

Rygos miesto valdybos žy
gis skaudžiai paliečia lietu
vių švietimo reikalą. Prieš 
porą nfetų prijungus IV lie
tuvių pradinę mokyklą Sar- 
kandauguvoje mišrių tauty
bių mokyklai, ji čia buvo la
bai reikalinga. Ją lankė tų 
vietų mokiniai, iš kur susi
siekimas su T lietuvių mokyk
la buvo labai nepatogus, ypač 
mažesniems vaikams. Ją už
darius, dauguma mokinių 
nebegalės pasinaudoti pir
muoju mokslu, jiems leidžia
ma gimta kalba.

III lietuvių mokykla mies
to įkurta Latvijai nepriklau
somai tapus. Ji visą laiką bu
vo kukliose patalpose ir di
delių išlaidų iš miesto nerei
kalavo. Ją lankė 42 vaikai.

Šis Rygos Miesto nutari
mas, įvykęs jau beveik prieš 
porą mėnesių, viešumon dar 
nepaskelbtas. Vėlai apie tai 
sužinojęs LLS prezidiumas, 
daro žygių valstybės ir savi
valdybės įstaigose šį skaudų 
lietuvių švietimo reikalui nu
tarimą sušvelninti.”

ly apskaičiavo, kad kiekvie
nam JAV darbininkui tenka 
30 arklio jėgų. Turint galvo
je, kad 1 a. j. lygi 10 darbi
ninkų raumenų jėgai, mato
me, kad Amerika greta kiek
vieno darbininko turi 300 
kartų didesnę mechaninę jė
gą. Taigi norint pakeisti vi
sas Amerikos mašinas žmo
nėmis, reikėtų 10 milijardų 
darbininkų (penkis kartus 
daugiau, nei visame pasauly
je yra gyventojų).

Energija gaunama iš dvie
jų šaltinių: naftos ir anglies 
Šiedu energijos šaltiniai bai
gia išsekti. Naftos užteksią 
dar vienai 
anglies — 
toms.

Žmonės 
energijos 
apie kitus 
denį, vėją ir saulę. Tačiau 
Heksly tais galimumais pa
remtus apskaičiavimus pa
neigia. Vanduo, kaip energi
jos šaltinis, šiandieną dauge
lio kraštų visuomenės ūkyje 
vaidina svarbų vaidmenį. Ta 
čiau Heksly tvirtina, kad šie 
galimumai apriboti. Juk pa
gaminta centrinėje stotyje 
prie krioklio ar užtvankos 
elektros energija reikia per
duoti į vartojimo vietą. Čia 
technika surišta su atstumu: 
dabartiniu srovės įtempimu 
100.000 voltų srovės negali
ma toliam perduoti, kaip 500 
km.
Dėl vėjo, tai racionališkam 

išnaudojimui oro srovės tek-

Ateities energijos šaltiniai 
anot Heksly, glūdi augmeni
joje. Jis tvirtina, kad iš gyvų 
augalų, pigiu ir paprastu 
vyksmu, galima gauti alko
holis — puiki degama me
džiaga. Milžiniška atogrąžų- 
sričių augmenija laiduoja if 
žmonijai praktiškai neišse
miamą žaliavos atsargą. Pir- j 
mykščiai miškai gali duoti ■ | 
neribotą kiekį augalų cuk- į 
raus ir krakmolo, iš kurių | 
specialinėse įmonėse lengva 
pagaminti spirito. Heksly 
nuomone, netolimoje ateityje j 
atogrąžų miškai, jei ne visiš
kai pakeis anglies kasyklas, | 
tai bent nustums jas į antrą 
vietą. A. V. Į

Jungtinių Amerikos Vals
tybių statistinės žinios rodo, 
kad Jungt. Amerikos Valst. 
1922 metais vietos gyvento
jai tabako surūkė už 11.576.- 
500.000 dolerių.

Čekoslovakijos tabako mo
nopolio valdyba paskelbė 
1935 m. apyskaitą, iš kurios 
matyti, kad Čekoslovakijos 
respublikos gyventojai 1935 
m. išleido, tabakui, cigarams 
ir papirosams 1.648.000.000 
čekų kronų. Valstybės iždas 
iš tabako turėjo grynų paja
mų 1.160.000.000 čekų kronų. 
Lietuviškais litais pavertus 
tos sumos maždaug padvigu
bėtų.
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NAUJI ENERGIJOS 
ŠALTINIAI

Žinomas anglų biologąs ir 
filosofas natūralistas Heksly 
kalbėdamas apie dabartinius 
energijos šaltinius, jų nuola-f

Tamstų senoji tėvynė Lietuva, atgavusi nepriklausomy
bę, turėjo veik viską kurti ir steigti naujai.

Daugelis dalykų lietuvių darbštumo ir gausios Amerikos 
lietuvių paramos dėka jau yra padaryta; bet dar labai daug 
kas tenka naujai steigti ir tobulinti, kad pasivyti arba 
bent arčiau prisiartinti prie aukštosios civilizacijos tautų, 
tiek kultūrinėje, tiek ekonominėje srityje.

Taip prieš porą metų atskirų asmenų iniciatyva su val
džios parama buvo įsteigta pirmoji ir vienintelė Lietuvoje 
aukštoji prekybos mokykla — Prekybos Institutas Klaipė
doje (Business College). Šiame Institute yra dėstomi visi 
dalykai, kurie yra mokomi ir užsienių aukštosiose preky
bos mokyklose, kaip tai: biznio administracija, ekonomika, 
ekonominė geografija, teisė, transportas, draudimas, pre
kybinis skaičiavimas, buhalterija, mašinraštis, stenografi
ja ir panašūs kiti komerciniai dalykai bei svetimos kalbos.

Norinčiam komercinius mokslus studijuoti dabar nebe
reikalinga važiuoti į svetimas valstybes ir išvežti dideles 
sumas pinigų. Ir studijuoti dabar gali daug didesnis skai
čius, nes savoje šalyje yra daug pigiau, daugelis studentų 
nuo mokesčio už mokslą visai atleidžiami, o neturtingiems 
duodamos net stipendijos pragyvenimui. Institutas turi 
savo knygyną ir skaityklą. Bet iškarto susipirkti visas rei
kiamas knygas bei išsirašyti savąją ir daugelį svetimomis 
kalbomis išeinančių laikraščių bei žurnalų (magazinų) la
bai brangiai kaštuoja ir mes visko padaryti neišgalime.

Žinodami didelį Amerikos lietuvių duosnumą ir aukas 
įvairiems Lietuvos reikalams praeityje, tikime, kad Tams
tos neatsisakysite ir mums padėti, išrašydami Prekybos 
Institutui Amerikoje išeinančių laikraščių bei žurnalų (ma
gazinų) ir paaukodami vieną kitą anglišką knygą.

Labai gražią pradžią jau yra padaręs p. J. Kripaitis iš 
Ann Arbor, Mich., kuris užprenumeravo mums ’’Literary 
Digest” ir per Lietuvos Konsulatą Naujorke yra mums pri
siuntęs apie 70 įvairaus turinio angliškų knygų.

Naudingiausios knygos, žinoma, mums būtų iš tų dalykų, 
kurie yra Institute dėštomi lengva kalba, nes anglų kalba 
yra visiems studentams privaloma ir angliškų knygų Lie
tuvoje net ir pirkti sunku gauti.

Mes prašytume knygas aukojančius asmenis bei organi
zacijas pristatyti jas į artimiausį Lietuvos konsulatą Ame
rikoje, o su konsulatais mes tiesioginiai susitarsime dėl jų 
pervežimo į Lietuvą.

Tikėdami, kad šis atsišaukimas bus Tamstų palankiai su
tiktas ir kad Tamstos nuoširdžiai padėsite mokslo ir žinių 
ieškančiai Lietuvos jaunuomenei, liekame su pagarba,

E. Galvanauskas, Rektorius 
Dr. J. Pajaujis, Reikalų Vedėjas
J. K. Gašlūnas, Knygininkas
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ĮVAIRŪS DALYKAI

Praregėjo svetimomis 
akimis

Šveicarijoje numirėliui iš
imta raginė akies plėvelė ir 
prigydyta neregiui, kuris po 
operacijos praregėjo. Tą ste
buklą padarė prof. France- 
schettis ir savo bandymu su
domino medicinos mokslo 
pasaulį.

IR GARNIAI DARO 
SUSIRINKIMUS

Netoli Žąsinų kaimo, Kė
dainių apskr. liepos 3 d. ant 
gražios nedidelės kalvos su
lėkė 38 garniai ir čia išbuvo 
visi apie dvi valandas. Įdo
mu, kad visi garniai per tą 
laiką stovėjo ant vienos ko
jos, o vienas garnys vaikščio
jo po būrį. Po šio posėdžio 
garniai išsiskirstė kiekvie-

glies kasyklas, 
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A. V.
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Parėdkas ir malkos ant 
treinų

Gazietos praneša, kad Lie
tuvos treinai vėl bus kūrena
mi malkom, o ne akmens an
glim. Tai gera rokunda, kad 
Lietuvos ponai čėdina litus: 
malkų gali kiek nori gaut 
krūmuos, o anglių reikia ga
bentis iš Hitlerio kontrės ar
ba Polsčiaus, ir tai daug kaš
tuoja. Gi, be to, ir kitas bus 
didelis pažytkas Lietuvai — 
tai gyventojų prieauglis pa 
didės. Tą mes jau žinom iš 
praeities. Kai tik buvo išva- 
javoti balšavikai ir germanai 
iš Lietuvos žemės, tada ang
lių nebuvo ir visi treinai, ar 
kaip juos tada dar pocingais 
vadino, buvo kūrenami irgi 
malkom. Ir, būdavo, kai pri
važiuoja mišką, tai mašinis
tas su konduktoriais eina į 
mišką malkų pasirinkti, o 
pasažieriai su pasažierkom 
riešutaut... Kai malkų užten
kamai prisilaužia, pocungąs 
supūkščia, o konduktorius su 
rinka: Važiuojam! Kurie iš 
pasažierių pasilieka, tai turi 
tekini, uždusę vytis, kol vėl 
treiną paveja. Tokiu valdžios 
parėdku būdavo patenkintos 
netoli treinų linijų gyvenan
čios farmerkos, nes jų visus 
kiaušinius pasažieriai išpirk
davo ir pieną išgerdavo. Bet 
užvis labiau būdavo paten
kintos tai merginos, nes jų 
markė be galo buvo pakilusi. 
Tada, mat, tik po ilgų vainų, 
buvo daug kareivių vaiske, 
kurie treinais važiuodavo 
pas mamas ant apsilankymo 
arba ir visai apsigyventi. Be
veik visi jie dar buvo neve 
dę, o ženytis norėjo. Tai bū
davo kai tik treinas sustoja 
malkų, tai kareiviai eina mer 
ginų ieškot. Ir dažnai pasi
taikydavo, kad jie grįždavo 
jau su žmonom, ir šliūbą spė- 
davę gauti. O kiti, kol namus 
pasiekdavo, ir šeimos susi 
laukdavo...

Bet būdavo ir kitokių, ne- 
štaurų rokundų. Taip, vienas 
mano draugas studentas kar 
tą tokią kiaulystę gaspado- 
riui iškirto. Jis grįžo iš Kau
no ant vekeišino. Jis labai mė 
go grybaut. Taigi sustojus 

* treinui malkų, jis pasileido į 
krūmus ir negirdėjo konduk
toriaus rėkimo: Važiuojam. 
Tik grįžęs pamatė, kad trei
nas gal trejetą kilometrų nu
ėjęs. Vyti — nemažas tai dar 
bas. Tik laimei tuoj privažia
vo ir gaspadorius, kuris veži
mą malkų vežė į Ukmergę. 
Studentas sugalvojo ir tarė: 
— Žiūrėk, ten treinas stovi ir 
laukia malkų. Aš atėjau čia 
jų parinkti, bet mašinistas 
sakė, kad jei gaučiau nu- 
pirkt, tai kad nepaisyčiau 
čienios, bet tuoj malkas pri 
statyčiau. Gaspadorius pa 
žiūrėjęs į studento uniformą 
pamislino, kad jis iš tikro y- 
ra didelis ponas ir tuoj suti
ko malkas parduot . Studen
tas užšoko ant vežimo, o se
nis užkirto kumelaitei ir be 
matant treinas čia pat 
Jiems baigiant privyt, trei

Australijos misijonierius 
P. Lewis, vadinamas „amži
nai klajojančiu krikščioniu,” 
yra nukeliavęs 440.000 kilo
metrų, iš kurių 120.000 pės
čias. Pamokslus sako jau 38 
metus. Bibliją nuo pirmo iki 
paskutinio puslapio yra per
skaitęs 52 kartus ir beveik ją 
visą atmintinai žino. Sune
šiojo 95 poras batų ir devy
nias lazdas.

Lietuvos sostinei 900 metų
Pagal Richterio kroniką, 

pirmoji Lietuvos sostine Ker
navė įkurta 1036 m. Čia Ge-

diminas 1252 m. apvainikuo
tas karaliaus karūna, čia 
rinkdavosi Lietuvos vadai 
pasitarimams. Tik kai Gedi
minas. įsikūrė Vilnių, Kerna
vė neteko pirmykštės savo 
reikšmės. Bet ir po to dar il
gai čia ruseno šventoji ug
nis Krivių - krivaičio Lizdei
kos ir jo gražiosios dukrelės 
— vaidilutės Pajautos kurs- 
tomta.

Dabar Kernavė liko papra
stu pademarklinijos miestu- nas sau. 
ku. Tačiau graži Kernavės 
praeitis, žavinti gamta ir už
silikę trys supilti kalnai pra
eivį vilioja ir seną, paslap
tingą pasaką suokia. Čia iš 
trijų kalnų — Aukuro kalno, 
Mindaugo sosto ir Lizdeikos 
sakyklos — per Pajautos slė 
nį, matai demafkacijos lini
ją, šiaudų gryžtėmis atžymė
tą. Kur prieš 900 metų mūsų 
bočiai Lietuvos reikalus 
svarstė, dabar ganosi kar
vės. Tik prarečiai susirenka 
studentų ekskursijos ir nuo 
kalno žvelgia pietryčių link, 

miškų ieškodami paverg- 
Vilniaus bokštų.

KVAILIAUSIAS ŽMOGAUS 
LAIKOTARPIS

UŽ 
to

nas sustojo Pagelažyj įsipilt 
vandens. Privažiavus, studen 
tas sako, — važiuok prie in- 
žino ir krauk malkas, o aš 
eisiu pasakyt, kad tau pini
gus tuoj sumokėtų. Studen
tas įėjęs susimaišė su kitais 
kolegom, o ūkininkas pama
tė, kad pečkurys sėdi ant ke
lių didelių stuobrių, kitus su
krovęs į kampą. Tik dabar iš 
mašinisto sužinojo, kad jokio 
malkų trūkumo nebuvo, nes 
jų gauta miške užtenkamai.

Ūkininkas, pasijutęs ap
gautas ir manydamas, kac 
apgavikas buvo treiną val
dančios gengės narys, nes ir
gi uniformuotas, treinui pra
dėjus judėt, kirto po kartą 
pečkuriui ir mašinistui bota
gu per kaktą, ir nudūmė ku
melaitę pasiraginęs.

Na, bet jei prie dabartinio 
Lietuvos parėdko irgi taip 
atsitiktų, tai gaspadorius bū
tų gal ir sušaudytas „už te
roristinių aktų vartojimą 
prieš pareigas einantį valdi- 
dininką.” Dėdė.

—o—
Komunistas buvo rait

Aną dieną susiprovojo 
džiodžis, daktaras, inžinerius 
ir komunistas. Jie norėjo įro 
dyt keno amatas pirmiausia 
ant svieto atsirado.

— Žinoma, kad mano, — 
rėkė sūdžia. — Juk kai Ievos 
sugundytas Adomas nusidė
jo, Dievas jį nuteisė ir nu
baudė. Taigi svieto istorija 
prasidėjo teismu.

— O ne, — pertraukė dak
taras. — Juk pirm negu Ado
mą Ieva sugundė ir buvo nu
bausti, Dievas padarė opera
ciją: išėmė Adomo šonkaul 
ir iš jo sutvėrė Ievą.

— Taip, bet nepamirškit 
mister, kad pirm negu Die
vas sutvėrė Adomą ir Ievą 
pirm negu juos nuteisė, turė
jo būt sutverta vieta, kurio
je jie paskui gyveno, — šal
tai pareiškė inžinierius. — 
Vadinas, pirm negu Dievas 
davė pradžią jūsų amatams 
Jis sutvėrė, pastatė pasaulį 
nes prieš tai, kaip žinom, vi
soj visatoj viešpatavo di
džiausia betvarkė.

— Ot teisybę pasakei, ta- 
vorščiau inžinieri. Pirm vis
ko buvo bevtarkė! O kas tą 
betvarkę padarė? Ogi komu
nizmas, — sušuko iki šiol 
tylėjęs komunistas.

— Ju rait, mister, — pa- ; 
tvirtino inžinierius, — užtai i 
Dievui ir reikėjo tą komuniz- ! 
mą arba betvarkę sutvarkyt, 
sutvert pasaulį. Taigi, bet tai 
buvo prieš pasaulio sutvėri
mą, o tvėrimas ir buvo pir
mas amatas ant svieto.

Atvyks kino artistai
Teko patirti, kad rugpjūčio 

gale į Kauno vasaros teatrą 
žada atvykti filmų artistė 
Gitta Alpar. Taip pat, esą, 
laukiamas vienas teatras iš 
New Yorko su filmų artistu^ 
Maurice Schwarz.

Vienas profesorius tyrinę 
jęs žmones priėjo išvadą, kad 
protiniai dirbąs žmogus la
bai susilpnėja 4 vai. po pietų. 
O aukščiausio susikaupimo 
ir proto energijos laikas yra 
8 vai. ryto. Vėliau jėgos ima 
jau mažėti. Po trijų vai. jau
čiamas silpnėjimas, o 3 vai. 
dieną žmogus esąs „kvailiau
sias.” Vadinas, kas valandą 
žmogaus proto nevienoda 
jėga, nevienodu įtempimu 
veikia. Žmogus fiziniai la
biausia nusilpsta'ketvirtadie
niais, o stiprėja — antradie
niais.

pabauda 10 talerių ir 14 die
nų kalėjimo. Vėliau, 1781 m.| 
tos bausmės buvo dar padi
dintos.

Septynioliktam šimtmety 
griežtai buvo draudžiama ta
bakas. Tai buvo vadinama 
„gausiuoju girtuokliavimu, 
arba tabakiniu girtuokliavi
mu.”

Hanovery už rūkymą buvo 
skirtas kalėjimas, duona su 
vandeniu, arba trijų mėnesių 
tvirtovėj uždarymas. Tas, 
kurs pranešdavo apie rūkan
tį gaudavo iš vyriausybės 
dovanų — 25 dolerius ir vy
riausybė iš anksto pažadėda
vo, kad pranešėjo vardas bus 
laikomas paslapty.

Didžiausias žmonijos prie
šas — bakterijos ne tik kad 
pasižymi nepaprastu atspa
rumu karščiui ir šalčiui, bet 
kai kur jos iš jų gali gyventi 
net iki 2.000 metų.

JUOKTIS SVEIKA

— Gydytojas Purslaitis la
bai geras ir gailestingas žmo

Po pusės valandos atgijo 
prigėrusi

Prie Vilijampolės pliažo 
besimaudydama nuskendo 
p-lė O. K., bet po 10 minučių 
buvo surasta ir ištraukta iš 
vandens. Po pusės valandos 
intensyvaus; nors ir be gydy
tojo gydymo, ji atgaivinta.

Lietuva pirks keleivinių 
orlaivių

Susisiekimo ministerija 
mano pirkti 3 keleivinius or
laivius, kurie vežios kelei
vius tarp Kauno, Palangos ir 
Klaipėdos. Visi 3 lėktuvai 
kaštuosią apie 300.000 litų. 
Susisiekimas manoma pradė
ti ateinančiais metais.

KAS IR KADA BUVO 
DRAUDŽIAMA

Daugelis dabar įprastų 
daiktų tolimoj praeity buvo 
draudžiama, ir už jų naudo
jimą buvo nustatytos įvai
rios skaudžios bausmės.

Kai rytais geriame kavą 
su šviežiom bulkutėm ir nė 
negalvojame, kad senais lai 
kais buvo uždrausta ir kav? 
gerti ir bulkutes valgyti.

„Pienines bulkutes” prade 
jo pirmoji kepti Margaritos 
Mediči, Henricho IV žmonos 
virėja. Parlamentas 1603 m. 
nusprendė padaryti specialų 
tų bulkučių tyrinėjimą. Ir 
ekspertai padarė tokį prane
šimą apie tas nelemtas bul
kutes, kad „pieninių bulku
čių” pardavimas buvo už
draustas. Mat, tos bulkutes 
pasirodė ekspertams kenks
mingos sveikatai.

Daugely kraštų ilgą laiką

Net pereito šimtmečio pra 
džioje buvo uždrausta rūkyti 
atvirame, ore. Buvo bijoma 
gaisrų, o taip pat buvo rūpi
namasi, kad ’’ponių pasivaik
ščiojimai būtų malonesni” 
Jau vėliau tie nuostatai su
minkštėjo, bet ir tai buvo 
leidžiama rūkyti tik papiro
sus, bet ne pypkes.

Prūsijos karalius Fridri
chas I atskiru ediktu uždrau 
dė nešioti minkštas naktines 
šliures. Mat dėl to, kad bat
siuviai turi nuostolių ir netu
ri duonos kąsnio. Už nakti
nių šliurių avėjimą sodinda
vo į kalėjimą su grandine ant 
kaklo, o bendruomenė, kuriai 
priklausė toks šliurių įstaty
mui nusižengėlis, mokėdavo 
200 dukatų į rekrutų fondą.

Kai 1872 metais Prūsijos 
ministeris fon Cedlicas norė
jo pradžios mokyklose prade 
ti mokyti geografijos, tai ka
ro žinyba prieš tai ėmė griež 
čiausia protestuoti:

— Žinodami geografija,— 
girdi, — kareiviai pradės de
zertyruoti iš karo lauko.

Švietimo ministerį tada 
stačiai paniekinančiai vadin
davo ’’dezertyrų rėmėju”.

Energiškai protestuota, 
kai mokyklose pradėta mo
kyti rašyti. Kalbėta, kad ka 
visi išmoks rašyti, tai valdi
ninkai bus užversti visokiais 
skundais ir prašymais. ”U”

— Kodėl taip manai? Juk 
jis kasdien plaka savo vaiką.

— Taip, bet prieš plakimą 
jis visada vaikui įleidžia po 
oda apmarinamųjų vaistų, 
kad tas nejaustų skausmo...

—o—
Teisėjas į valkatą ir tingi

nį:
— Tamsta nieko nedirbi, 

tinginiauji ir elgetauji. Poli
cija tamstą sugauna kiekvie
ną dieną ir vis atvaro į teis
mą. Tokiu elgesiu tamsta pa
didini teismui darbą. Tai ne
gražu.

Valkata: — Ar ponas tei
sėjas taip pat nemėgsti dar
bo?...

— Ar tu galėtum mylėti 
vyrą, kuris tave prigauna?

— Ne; bet aš’galėčiau pri
gauti vyrą, kuris mane myli.

sta jį pataisei, dabar jis visu 
pusvalandžiu skuba.

— Na, tai labai gerai. Juk 
jis turi pasivyti pavėluotą 
laiką, — atsako laikrodinin
kas.

—o—
Tėvas nubaudęs neklauža

dą vaiką: — Ak, vaikeli, ko
dėl tu toks išdykęs? Juk ta
ve baudžiant man taip pat 
skaudu.

Vaikas: — Skaudėt gal ir 
skauda, bet tik ne toj vie
toj...

Lietuva saugumo komisijoj
Taikos kongrese Prahoje, 

Čekoslovakijos sostinėje, iš
keltas pageidavimas, kad ma 
žosios valstybės sudarytų 
bendrą saugumą prieš už
puoliką. Numatoma sudaryti buvo draudžiama ir kava, 
taikos komisiją, į kurią įei
sią Čekoslovakijos vykdomo
jo komiteto prezidiumas ir 
Lietuvos, Jugoslavijos ir 
Lenkijos komitetų atstovai 
o taip pat būsią pakviesti vi
durinės Europos atstovai.

Nes ji „patenkindama sma
guriavimo jausmus visai ne
reikalinga gyvybei palaiky
ti, o sveikatai 'net kenksmin
ga.” Taip bent pasakyta Ge- 
seno landgrafo edikte. Už ka 
vos gėrimą buvo nustatyta

— Labai džiaugiuos ponią 
vėl pamatęs. Kaip tamstai 
sekasi?

— Ačiū, labai gerai.
— O tamstos vyrui?
— Mes juk išsiskyrėm!
— Ach... tai ir jam labai 

gerai sekasi...

ŠIURPIOS PASAKOS APIE GYVATES

būdavo įvairūs ir mūsų gry
bavimo būdai. Retkarčiais 
grybaudavom išvien ir vėliau 
lygiom grybus dalindavomės, 
kartais kiekvienas sau rink
davom. Ir vienaip ir kitaip 
tarp draugų atsirasdavo bar
nių laimikiu dalinantis... Vė
liau ėmiau vienas grybauti. 
Bet laiks nuo laiko ir jaunes
nysis brolis prisiprašydavo į 
kompaniją, nors dažnai turė
davau nemalonumų, kai jis 
Rasdavo didesnių baravykų...

Nors visuose Levaniškių 
miškuose nemaža būdavo gy
vačių, bet ypatingai jų buvo 
daug vadinamam „Kumelmu- 
šyj” ir Girelės paraistyj. Il
gais rudens vakarais, kai 
naktigoniai pasakodavosi į- 
vairius nuotykius, dažnai 
pasikartodavo pasaka apie 
gyvačių būrius, vedamus gy
vačių „karaliaus.” Senesnieji

Levaniškių miškuose ir su 
jais susiliejusių kunigaikš
čių Radvilų girių pavėsiuos 
dar man mažam būnant, ne
paprastai dygdavo grybai 
Čia grybautojai ateidavo ir 
iš tolimesnių apylinkės kai
mų. Aš pats be galo mėgda
vau grybus rauti. Pamenu, 
kai vos brėkštant rytuose 
aušrai, palikdavau šiltą pa
talą ir traukdavau miško 
link, pintinę pasiėmęs. Kai 
tekanti saulė auksinius savo 
spindulių liežuviais bučiuo
davo beržų ir pušų viršūnes, 
šimtai grybautojų, basomis 
kojomis braukydami rasą 
nuo palinkusios žolės, rovė 
grybus ir kas kaip mokėjo 
savo instrumentus vartojo: 
vieni švilpė, kiti dainavo, tre
ti šūkavo. Visas miškas, ku
riame paukšteliai irgi netylė
jo, linko nuo įvairių garsų.

(Kaip įvairūs grybautojai, tai1 pasakodavo, kad kartą eigu-

lys patekęs į kelių tūkstan
čių gyvačių „armiją,” kuri jį 
atakavusi, prisilaikant vie 
nos gyvatės — vado — ko
mandos. Tas „vadas” turėjęs 
ypatingų spalvuotų ženklų 
ant galvos ar kaklo. Kitas 
panašus užpuolimas įvykęs 
ant tūlo naktigonio, kuris iš
girdęs nepaprastą gyvulio 
riksmą ir bėgęs žiūrėt ir ra
dęs gyvačių apniktą karvę, 
kuri buvo visa sutinus ir tuo 
jau pasibaigė. Jam pavykę 
nuo gyvačių pasprukti. To
kiems senesniųjų pasakoji
mams nieks nenorėdavo tikė
ti, nes atrodo tikrai panašu 
į „fish story.” Bet, štai, da
bar Lietuvoj 
rašo panašų 
žveju, kuris 
užpultas ir
trejeto valandų atkaklios 
kovos, kuri jį net pražildė. 
Buvę tai prie Žuvinto ežero.

Žvejys K. užmetęs nakčiai 
tinklus ežere ir palikęs valtį Pradžioje metų teko skai-

laikraščiai ap- 
įvykį su tūlu 
buvo gyvačių 
vos ištrūko, po

— Kodėl tu sakai, kad po
licininkas panašus į vaivo
rykštę?

— Todėl, kad vaivorykštė 
pasirodo lietaus metu, o poli
cininkas peštynių metu.

— Bet vaivorykštė dažnai 
pasirodo jau po lietaus?

— Nagi ir policininkas daž 
niąusiai pasirodo po pešty
nių...

—o—
— Klausyk, Joneli, kai tu 

paklausi pono, kiek laiko, ir 
jis tau atsako: „dešimta va
landa,” tai reikia pasakyti: 
„labai ačiū.”

— O ką reikia sakyti, kai 
ponas atsako: „pirma valan
da”?

— Taip pat reikia sakyti 
ačiū.

— O kai jis pasako, kad 
dvylikta, ką tada sakyti?

— Nustok niekus kalbėti, 
kvailiuke.

Trys vyrai skuba į trauki
nį. Kai du įlipo į vagoną, 
traukinys tuojau pradėjo ei
ti. O trečias nesuspėjo pipti 
ir liko stotyje. Konduktorius 
atsilikėliui reiškia užuojau
tą. |

— Man labai gaila tams
tos, kad nesuspėjai įlipti.

— O man dar labiau gaila 
tų. dviejų, kurie įlipo.

— Kodėl taip? — klausia 
nustebęs konduktorius.

— Todėl, kad važiuoti tu
rėjau aš, o jie buvo atėję ma
nęs palydėti.

— Kodėl tamsta toks nu
liūdęs, gal sergi?

— Taip, šią naktį aš nuša
lau rankas ir kojas.

— Kaip tai atsitiko, juk 
dabar taip šilta vasara?

— Vasara tai šilta, bet aš 
sapnavau, kad buvo žiema ir 
labai smarkiai šalo...

—o—
— Anksčiau mano laikro

dis vis vėlindavosi, o kai tam

ėjo pėsčias namo per palias. 
Bešokdamas nuo kupsto ant 
kupsto, K. pastebėjo, kad gy
vatė apsivijusi aplink jo ko
ją. Akimirksniu kirto su laz
da gyvatei į galvą, bet ta 
momentaliai apsivyniojo ant 
lazdos ir šypšdama taikėsi 
kirsti į ranką. K. greitai smo 
gė su lazda į pušaitę ir gyva
tė nukrito žemėn. Jau manė 
kiek atsigauti, kai staiga pa
matė aplink save knibždėte 
knibždant gyvates. Baisiai 
išsigandęs norėjo bėgti, bet 
čia pat viena gyvatė kirto į 
koją. Tai kirtęs lazda jau bu
vo besprunkąs šalin, bet ir 
ten daugybė gyvačių. K. nie
ko daugiau nebeliko, kaip tik 
vietoje stovint su lazda gin
tis. Ir gynėse bemaž tris va
landas, kol pagaliau gavo iš
trūkti. Kai parbėgo namo, iš 
didelio išgąsčio buvo pražilę 
paausiai, nors vyrukas dar 
tik 27 metų amžiaus.

—o—
Sov. Rusijoje veda žmogų 

sušaudymui. Lietus, šalta.
— Koks blogas šiandien 

oras! — sako vedamasis.
— Tau tai nieko, tik į vieną 
pusę, o man tai ir atgal 
klampoti... — atsako sargy
binis.

—o—
Pas veterinorių:
— Ar tamsta gydai gyvu

lius?
— Taip, o kas tamstai 

skauda?
—o—

— Prašau, ponas šeiminin
ke, pridėti man bent kiek al
gos, pereitą savaitę aš apsi
vedžiau.

—Negaliu. Už nelaimes ne 
iš mano priežasties, einant 
įstatymais aš neatsakau.

Tardytojas: Radai pinigi
nę su pinigais?

Kaltininkas: Radau.
Tard.: Kodėl neatidavei 

kam pridera?
Kalt.: Mat, jau buvo vėlus 

vakaras.
Tard.: Tai galėjai atiduoti 

ryto metu.
Kalt.: Ant rytojaus pinigi

nėje jau nieko nebebuvo.

— Brangioji Aliute, ar su
tinki būti mano žmona?

— Ne, Petreli. Bet tavo 
draugu, tavo mylima sesute 
aš būsiu.

— Gerai. Tai neužmiršk 
priminti tėvui, kad rašyda
mas testamentą neužmirštų 
sūnaus.

—o—
Viename baliuje Puškinas, 

dar būdamas jaunas vaiki
nas, priėjęs prie gana soli
džios ponios, angažuoja ją 
šokiui. Bet ši, iš aukšto žvilg
terėjusi, atkirto:

— Aš su vaiku nešoku!
— Labai atsiprašau, aš 

nežinojau, kad ponia su vai
ku... — atsako Puškinas.

tyti trumpą pranešimą „A- 
merikos” skiltyse, kame bu
vo aprašyta nepaprastas me
džiotojo radinys Brazilijos , 
miškuose. Buvo taip, kad 
Manaos provincijoj, portuga
lų ir brazilų medžiotojų gru
pė nušovė didžiausią, iki šiol 
istorijoj nežinomą gyvatę sa
vo didumu — kobrą.

Šis didžiausias slibinas tu
rėjęs 40 metrų ilgio ir 78,5 
centim. diametre; svėręs a- 
pie 3.500 klg. Galvą lengvai 
galėjęs pakelti į aukštį iki 12 
metrų.

Medžiotojai pamatę gyva
tę — milžiną taip arti, kad 
jau nebuvo galimumo pabėg
ti ir beliko tik viena išeitis 
gintis. Vienas iš jų paleido 
šūvį ir pataikė į galvą.

Sužeista gyvatė — milži
nas darė nepaprastai šiurpu
lingą vaizdą. Gyvatė pradė
jusi kilnoti galvą, daužyti į 
šalis, išversdama su šakni-

(Tęsinys 4 pusi.)



Rugpjūčio 14 d., 1936 m.
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Švenčiausioji širdis palai
mintų Jūsų gyvenimo visas 
dienas, lieku

Su gilia pagarba Kristuje 
Tėvas L. S. Brigmanas, C.C. J.

Superioras.

Tikimasi, kad lietuviai, ypač 
parapijiečiai, supras reikalą 
ir gausiai parems šį išvažia
vimą. Komitetas.

Paterson, N. J.

Švedų laikraščiuose pa
skelbtomis žiniomis, Estijos 
viceministeris Laretei, savo 
laiku buvęs Estijos atstovas 
Lietuvai, paskirtas Estijos 
atstovu Švedijai.

š — šeštadienį, rugp. 8 d 
viršum Baltimorės lekiojo 
Vokietijos cepelinas „Von 
Hindenburg.” Jis sukiojosi il
gokai, kad pasirodžius gy
ventojams.

— Sekmadienį buvo šv 
Vardo draugijos vyrų 8:30 
vai. ryte bendra šv. Komuni
ja per šv. Mišias. Gal dėl ato
stogų kiek mažiau vyrų da
lyvavo. Kiti anksčiau pri
ėmę Švenčiaus^ išėjo į savo 
parengimus. Buvo pašaipi- 
nes D. L. K. Mindaugio drau 
gijos piknikas; lietuviai sku
binosi pasivaišint.

— Pereitą savaitę anglų 
spauda pranešė, kad Stasis 
šukšta „visiems lietuviams 
žinomas,” pagautas besilau- 
žiant į krautuvę, kur jau ank
sčiau buvo dingę kai kurių 
dalykėlių. Jie surasti pas M. 
Saurusaitienę, kur St. šukš
ta gyveno. Jis apkaltintas 
vagystėj. Pirmiau jis laikė 
smuklę, bet už nesilaikymą 
taisyklių nustojo leidimo 
Dabar pabandė kitokį „vers
lą. ” Gaila, kad tokių lietuvių 
turime.

— Rugp. 15 d. švęsime Žo
linių šventę, kuri nuo jaunų 
dienų taip prigijusi lietuvių 
širdyse. Mūsų bažnyčios per 
iškilmingąsias šv. Mišias 
tampa tikru gėlynu, nes lie
tuvės atsineša po didelį pluo
štą gėlių, kad kunigas pa
švęstų didesnei garbei Pane
lės švenčiausios. Bažnyčia iš
kilmingai garbina Švenč. Pa
nelės Marijos mirtį ir iškil 
mingąjįjos kūno į dangų 
paėmimą. Tą gražų Lietuvos 
paprotį reikėtų ir Amerikoj 
mums palaikyti. Reiktų, kad 
kuo daugiausia visi atsineš
tų gėlių ir kas išgali paliktų . 
ant altoriaus, kad bažnyčia 
kvepėtų gėlėmis, kaip Šv. Pa
nelės karstas.

— Lietuvių jaunuoliai daž
nai kitataučių parapijoms 
dirba. Štai, Šv. Antano para
pija parduoda bilietukus iš
laimėt! automobilių; pana
šiai ir Šv. Teresės parapijai. 
Geriau, kad toki lietuviukai 
savo parapijai pagelbėtų pa
dirbėt, būtų gražiau, nes ir 
mūsų parapija šį mėnesį pa
našių bilietukų išleido; lai
mėjimas įvyks piknike rug
pjūčio 30 d. J. K.

Jėzaus Švenč. Širdies Mei
lės Vienuolyno geradariai iš 
Easton, Pa. nupirko ir paau
kavo brangų rankinį aukso 
laikrodėlį su tikslu leisti iš- 
laimėjimui, kad iš pajamų vi
sas pelnas eitų naujai įsikū
rusio vienuolyno parėmimui 

' Atspausdintos knygutės, ku 
rių kiekviena susideda iš 10 
tikietų. Tikieto kaina 10 cen
tų. Visa knygutė $1.00. Tos 
knygutės buvo išdalintos par 
davinėti ir daugelis iš jų iš
siuntinėta į kitus miestus ge
radariams, kad sau prenu
meruotų ar kitiems parduo
tų, ir tuo paremtų Jėzaus 
Švenčiausios Širdies Meilės 
Vienuolyną.

Labai mus džiugina, kad 
atsirado daug geradarių en
tuziastų, kurie ir kurios tuo
jau grąžino knygučių šakne
les („stubsus”) su pinigais, 
ir prisiuntė gražių aukų. Iš 
jų daugelis pirko sau ar uo
liai pardavinėjo kitiems, kad 
daugiau būtų pelno vienuo
lynui. Jiems visiems išpuola 
nuoširdus ačiū už jų malo
nias aukas ir uolų trūsą kil
niam tikslui.

Tačiau daugelis kitų atsi
liko ar laukia su prisiuntimu 
pinigų už knygutes, patys 
nežinodami, kadū. bus paskir
tas laikas išlaimėjimui. Tai
gi, šiuomi pranešu visiems 
geradariams, kad išlaimėji- 
mo laikas bus tik tuomet pa
skelbtas lietuvių 
kada visi grąžins 
su pinigais.

Todėl tie, kurie 
knygučių neužsirašė sau ar 
neišpardavė kitiems, nūngi 
yra patogiausias laikas jas 
užsirašyti ar išparduoti ki
tiems ir knygučių šakneles 
su pinigais prisiųsti šiuo ad
resu: Sacred Heart Monaste
ry, 123 North Second Street, 
Easton, Pa.

Tie, kurie dar nepirko auk
sinio laikrodėlio tikietų, ne
laukiant subruskite ir tuojau 
nusipirkite. Gi giliuklingas 
laimėtojas gaus brangų ran
kinį aukso laikrodėlį. O kas 
nenorės to laikrodėlio, tai 
gaus $25.00 pinigais.

Nuoširdžiai dėkodamas už 
visų nuoširdžią paramą Jė
zaus Švenčiausios Širdies 
Meilės Vienuolynui, ir vi
siems melsdamas, kad Jėzaus

NEWTON, PA.

Pranešimas Rytų moterims 
ir mergaitėms

Kviečiame moteris ir mer 
gaites, norinčias atlikti reko
lekcijas į Juozapo Marijos 
Vilą. Rekolekcijos atsiliks 
nuo rugsėjo pirmos dienos 
vakare iki rugsėjo penktos 
dienos rytmetyje.

Moterys ir mergaitės ža
dančios atlikti šias rekolek
cijas prašomos laišku pra
nešti mums vėliausia rug
pjūčio dvidešimtą dieną; 
taipgi prašomos susirinkti 
Vilon rugsėjo pirmą dieną 
prieš šeštą valandą vakare.

Laiškus prašome siųsti se
kančiu adresu:

Sisters of St. Casimir 
Villa Joseph Marie 

Newtown, Pa.

baž- 
gau

LIŪDNA PASAKA

Elizabeth, N. J.

Aukos
Šv. Kazimiero parap. 

nyčios išpuošimui aukos 
šiai didėjt. Darbas bus pra
dėtas šiomis dienomis. Pini
gų tam tikslui yra pradžiui 
surinkta. Gerb. klebonas jau 
išsiuntė prašymą vyskupui 
dėl leidimo ir patikrinimo 
kainos už minėtą darbą, o 
aukotojai stengiasi suauko
ti pinigų. Nauji aukotojai vėl 
prisidėjo šie: J. Milinavičius 
$80, J. Zalenai $10, K. Petru- 
levičius $10, P. Andreckas 
$10, P. Setnikas, slaugė A. 
Giliūtė $10, Mrs. M. 5 dol., 
M. Navickienė 5 dol., M. Ka
minskienė 5 dol., J. Stanevi
čienė 5 dol.. A. Ribnerienė 
5 dol., M. Petraitis 5 dol., I. 
Burokas 5 dol., A. Misiūnas 
dol., viso pinigų yra virš 

$1200.00. Gerb. klebonas vi 
siems aukotojams reiškia 
širdingą padėką.

Reporteris.

Kaune lankėsi 1919 m. 
anglų karo misijos narys ge
nerolas Alfred Burtas. Jis 
buvo priimtas ministerio pir
mininko, krašto apsaugos 
ministerio ir kt. Jis yra žy
mus anglų visuomenės ir 
skautų veikėjas.

Varšuvoje suimta 55 ko
munistai. Valstiečiai skelbia 
savo vado Vitoso iš emigraci
jos atvykimą. Jį žada pasi
tikti 300.000 valstiečių. Tuo 
tarpu vyriausybės organai 
skelbia, kad Vitosas galįs į 
Lenkiją atvykti, bet tik... at
sitūpti į kalėjimą. Iš to gali 
kilti Lenkijoje didelių nesu
sipratimų.

Gautas ik Vilniaus kurato- 
rijos laiškas, kuriuo įspėja
ma, kad Švenčionių liet, gim
nazijos mokslo ir auklėjimo 
lygmė esanti nepakankamai 
aukšta.

vos zoologams nežinomo di. 
bino kūno ilgis buvo — neži. 
nau; man tada rodėsi, kad 
buvo apie 5 žingsnių, bet jo 
storis buvo kaip geras ras- 
tas, apie 4—5 colių storio, 
Bematant baisusis slibinas 
įsmigo į kelmą, o ffies kurį 
laiką stovėjom nesusivokda. 
mi aplinkumoj. Tik po valau, 
dėlės aptarėm, ką matėm, ir 
tai patys netikėjom. Nors 
rytas buvo gražus, bet įvykio 
sugadinta nuotaika varu va. 
rė į namus. Kurį laiką žings- 
niavom tylom, paskui ėmėm 
dalintis nuomonėm... Kadan
gi brolis vis dar nebuvo pil
nai atsigavęs po išgąsčio,

spaudoje, 
knygutes

dar tų

Singers Sewing Machine 
Co. savo darbininkams davė 
visą savaitę apmokamų ato
stogų. Visą savaitę, liepos 
3 — 13 d. buvo visos dirbtu
vės uždarytos. Paskui, rugp 
1 d. įvyko visų dirbtuvh 
darbininkų ekskursija laivu 
į Bear Mountains. Dalyvavo 
apie 2500 žmonių. Visi džiau
gėsi smagiai praleistu laiku. 
Sako, kad besidžiaugdami 
gamta, užsiliko kalnuose 4 
vyrai ir 1 moteris, kurie pas
kui turėjo savais keliais siek 
ti namų. Tiesa, nemalonu, 
kad laive buvo girtų jaunų 
merginų. Motinos turėtų pri
žiūrėt savo jau name t e s. duk
teris.

Vilniuje mirė dr. Vladička. 
Jis yra gimęs 1878 m. Kaune. 
Žinomas neurologas, vienas 
Vilniaus Universiteto medici
nos fakulteto įsteigėjų ir pir
mas dekanas. Jis lankydavo
si lietuvių rengiamuose va
karuose.

Jau 80 Vilniaus Geležinio 
Fondo komitetų bendrai įsi
kūrė įvairiose Lietuvos vie
tose. VGF komitetus sudaro 
Šaulių S-gos, WS ir kitų or
ganizacijų atstovai.

Kauno priemiesty  j, Alek
sote Žemės ūkio rūmai pradė
jo statyti vaisių džiovyklą.

Daugelyje Lietuvos upių 
šiemet išdžiūvo vanduo ir iš
troško labai daug žuvų.

Viena anglų prekybos ben
drovė perka Klaipėdoj degtu
kų šiaudelius ir juos gabena 
Etiopijon.

Šv. Petro ir Povilo parapi
jos išvažiavimas įvyks sek
madienį, rugpjūčio 16 d. į 
East Long Branch.

Pakeliui sustos Atlantic 
Highlands ir Atlantic Beach 
Park, kame užsakytos vietos 
su stalais poilsiui. Čia jauni 
ir seni galėsime pasimaudy
ti, pasišnekučiuoti. Visi iš
važiuojam gelžkeliu nuo sto
čių Elizabeth Ave. arba Ba
yonne, 10 vai. rytą (dienos 
taupymo laiku). Kadangi lai
vai kaštuoja labai brangiai, 
o čia parapijoj taisoma mo
kykla ir pinigai labai reika
lingi, tai vykstame treinu.

Palangoje Lietuvos moky
tojų stovykloje dalyvavo 17 
mokytojų svetimšalių: lat
vių, estų, čekoslovakų, suo
mių ir‘ švedų. Jie aplankė 
Kauną ir įdomesnes krašto 
vietas.

Lietuvos žemės bankas 
spalių 6 d. Kaune iš varžyty
nių parduos 60 įvairaus di
dumo ūkių. Jie visi yra įsi
skolinę ir nepajėgia išsimo
kėti.

Vandens sporto diena Pa
langoje. Liepos 19 d. Palan
gos šaulių būrio sporto klu
bas „Pajūris” pirmą kartą 
pasirodė, surengdamas Pa
langoje prie jūros tilto „Van
dens sporto dieną.”

Lietuvos ministerių kabi
netas nutarė panaikinti vizų 
mokestį tarp Lietuvos ir Šve
dijos.

Liepos 26 d. stačiu 8 met
rų aukštumo kalnu į Murgo 
slėnį (Vokietijoj) nusirito 
autobusas su prikabintu prie 
jo sunkvežimiu, kuriais va
žiavo 63 hitlerininkai. Kelei
viai, kurie pateko po besiri
tančiais ratais, 18 asmenų 
buvo užmušta vietoje, du mi
rė ligoninėj, o visi likusieji 
sunkiai sužeisti.

Kita katastrofa įvyko taip 
pat Vokietijoj ties Freuden- 
statu, kur vėl omnibusas, be
silenkdamas su motociklu nu 
sirito nuo stataus kranto. 
Omnibusas Sudužo, 17 žmo
nių užmušta.

ŠIURPIOS PASAKOS APIE 
GYVATES 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
mis didžiausius miško me
džius. Ir tik po poros valan
dų jau buvusi negyva, išsky
nus miško plotą apie save.

Šis įvykis irgi, rodos, nepa
našus tikrenybei, bet visgi jį 
matė daug žmonių ir spaudos 
atstovų, kurie tai aprašė lai
kraščiuose. Po šių netikėtinų 
įvykių paminėjimo, vėl grį
šim prie Levaniškių raistų ir 
grybavimų.

Kartą dar prieš saulės te
kėjimą pasiekėm Girelę, nors 
iš natrių iki jos yra apie ket
vertą amerikoniškų mylių.! - - «. -
Bėgom nuo samanyno prie man 3r prieš savo akių ma- 
samanyno, bekilo jant nūs vi- vaizdą teko kalbėti, kad
rusias eglių šakas, po kurio- padėjus broliui išgąstį nuga- 
mis radom šviežių, buinių lėti. Nors jis ir nesidavė 
storakočių baravykų. Saulė „mulkinamas,” bet pagaliau 
pakilo į pusiauryčius, o mes pavartojau visą liežuvio 
su broliu vis skubėjom, neuž
sileisdami ieškojom baravy
kų. Tik kiek toliau nuo ma
nęs pabėgęs brolis suriko ne
savu balsu. Žinojau, kad mū
sų miškuose nėra gyvio, ku
ris jį išgąsdintų, pamaniau, 
kad jį kokia nelaimė ištiko. 
Skubiai bėgau prie jo, kurį 
mačiau stovintį už nuplautos 
eglės pastyrusį, visą išbalu
sį. Pribėgęs arčiau, ir besi
sukdamas nuo pavirtusios 
eglės, lyg iš brolio veido Su
prasdamas, lyg pats tarda
mas, atkreipiau dėmesį į eg
lę, kuri nupiauta gulėjo prie 
didžiulio sutrūnijusio kelmo, 
kadaise vėjo su šaknimis iš
versto. Ten pastebėjau veik 
zuikio dydžio galvą ir aki- 
mirksnyj pažinau, kad tai 
buvo gyvatės galva, nors pro 
tas nenorėjo tikėti, ką akys 
matė. Tuoj įsitikinau, kad 
tai buvo milžinas slibinas, 
kai jis pasisuko kelmo link ir 
lysdamas apačia parvirtusios 

I eglės, ją kilnojo. Nors kilusi 
baimė dėl taip netikėtų ap
linkybių mano drąsą pažabo
jo, bet smalsumo vedinos 
akys sekė tą nepaprastą sce
ną. Koks to baisaus ir Lietu-;

ilgį bei mokyklos žinias, ir 
kaip autoritetingas „studen
tas”' jį įtikinau, kad tai bū- 
vo paprasta gyvatė; brolį į- 
kalbinėdamas ir save beveik 
įtikinau, kad mus akys apga
vo — mes nieko nematėm.., 
Rudenį grįžęs į gimnaziją, 
gamtos mokytojo užklausiau, 
kokių didžiausių gyvačių su
tinkama Lietuvoj? Jis pu
siau juokaudamas atsakė, 
kad esą tokio dydžio, jog vie
nam čigonui užtektų geriems 
pusryčiams...

Brolis, mano įtikintas, kad 
buvom akių apgauti, seniai 
pamiršo šį įvykį. Aš jį nešio
jau pasąmonėj, ir kiekvieną 
kartą aplankęs zoologijos 
parką, prisimenu matytą mil
žiną slibiną Lietuvoj. Tik pa
vasarį aprašytas netikėto dy 
džio slibino radimas Brazili
joj ir dabar kitas įvykis su 
gyvatėms Lietuvoj, mane 
padrąsino papasakoti, ką ma
žas būdamas mačiau. —Ne
žiūrint, kaip budrus viską 
rekorduojantis yra gamtos 
mokslas, vienok dar yra gy
vūnijos, kurios žmogaus akis 
nėra mačiusi.

Paulius.

uogių. Niekas neatsimena, 
kad kada nors būtų buvę tiek

Lankupių (Klaipėdos aps.) 
kapinėse yra labai senas 
Vinkšnos medis. Šis medis daug uogų. Lietuvoj šią va- 
senų žmonių pasakojimais 
turi apie 200 m. Medžio ka
mienas yra visai išpuvęs. Ja
me labai mėgsta apsigyventi 
naminės ir laukinės bitės.

sąrą nepaprastai 
nių.

daug vyš-

Šiais metais Vokietijoj, 
Hamburgo apylinkėse, pri
rinkta 21 milijonas klg. žem-

Dabar gyvenąs 
buvęs Vokietijos 
Vilhelmas II visiškai nusilpo 
ir nieko nebepajėgia dirbti. 
Gydytojų patariamas nuolat 
guli.

Olandijoj 
kaizeris

(Tęsinys)
Atbudo visa krūptelėjus. 

Juto, kaip vienu akies mirk
sniu jos akyse sužibėjo sau
lės spindulys, greitai už debe
sies pasislėpdamas. Buvo jau 
labai vėlus rytas. Pramigo. 
Šoko iš lovos susigėdusi. Nu
sistebėjo nejutusi, kaip Pet
ras išėjo. Visados jusdavo, 
kartu su juo keldavos... Ko
dėl gi šiandien tsftp?... Bet 
tuoj nurimo ir sapną užmir
šo. Persižegnojo ir atsiklau
pus ėmė kalbėti poterius. 
Paskum greitai pakūrė kros
nį, nunešė paršui ėsti ir ėmė 
ruošti pusrytį. Bijojo, kad 
Petras, nuo darbo parėjęs, 
neturėtų laukti...

— Tegu bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! — išgirdo 
Juozapota pažįstamą balsą.

— Per amžių amžius...
Vidun įėjt) kampininkė 

Urbonienė ir atsidėjus apsi
dairė po trobą.

— O kodėl gi tamsta šian
dien taip vėlai su pusryčiu? 
— paklausė, matydama Juo
zapotą dar raguolius kepant:

— kiti jau seniai pavalgė ir 
pogulio sugulė!

— Pramigau, — atsakė ši:
— ir tJaJp jau skubu!... Gerai 
dar, kad Petras ilgai nepar
eina, būčiau nebesuspėjus...

— Na, gali neskubėti: ne
bepareis! — tarė Urbonienė 
ir lyg pasijuokdama, lyg 
džiaugdamosi pažiūrėjo į 
Petrienę.

— O kodėl gi? — nusiste
bėjo Juozapota.

— Tai gal gi nežinai?!
— Ne, nieko nežinau!...
Juozapota pametė kepus 

raguolius ir atsisukusi užkai
tusiom nuo ugnies akim žiū
rėjo į Urbonienę Nekentė tos 
bobos už liežuvį ir suvedžio
jimus. Bet dabar jos širdį 
kaip replėmis kas suspaudė.

„Ta liežuvninkė .ką nors 
žino,” perėjo jai per galvą 
mintis: „gal ką bloga?!”

— Ne, aš nieko nežinau, — 
atkartojo jinai: — ką tams
ta nori man pasakyti?

Urbonienė piktom akim 
žvilgterėjo į Petrienę. Valan
dėlę tylėjo. Jai tartum saldu

buvo turėti svetima paslap
tis, lepintis jąja ir kankinti 
jauna moteriškė. Tik neilgai 
galėjo iškentėti nepasakius.

— Nagi tavo Petras su Da- 
mulio Kaziu ir Antanu miš
kan išrūko... į maištininkus! 
Mačiau, kaip su durtuvais vi
si trys auštant pakluonėmis 
ėjo... Visi žino!...

„Meluoji!” norėjo surinkti 
Juozapota.’

Tačiau ataminė savo Petro 
kalbas ir susirūpinimą, ata
minė, ką pati vakar šalia gur 
bų matė — ir įtikėjo... Sunki 
našta užgulė jos krūtinę... Ne 
tikėtai pajuto norą kam nors 
širdį atidaryti, savo mintis 
išpasakoti, Petrą išteisinti; 
bet pažiūrėjus į piktas Ur
bonienės akis, tik sučiaupė 
lūpas ir nusisuko. Žinojo, 
kad toji moteriškė tik pasi
džiaugs jos nelaime, išjuoks 
jos viltį...

3.
Atėjo ruduo — liūdnas, ne 

laimingas. Vyto žali medžių 
lapai, vyto su jais kartu ir 
gražios vargdienių svajonės. 
Papūtė žiaurus žiemys vėjas

ir kartu su lapais išnešiojo 
karščiausią žmonių valtį — 
išnešiojo ir laisvę, priešinin
kų kojomis purvynėn sumy
nė. Išnyko paskutinis laimės 
šešėlis, išsisklaidė kaip dū
mas po orą. Ant viso krašto 
klaiki šmėkla užudengė savo 
sparnais šviesų dangų, giliai 
įleisdama žmonių krūtinėn 
aštrius nagus. Degino so
džius, šaudė ir korė ir iš tė
vynės tolimon šiaurės šalin 
žmones gabeno. Nepasigailė
jo nei žilų senelių, nei ser
gančių moterų, nei nekaltų 
mažų kūdikių. Visas kraštas 
kalėjimu virto. Niekas nebu
vo tikras ryt dieną išbusiąs, 
nežinojo gultų eidamas, ar 
bepabus laisvas iš miego. Ki
lo verksmai ir skaudūs deja
vimai. Visi po žudiko kirviu 
dėjo savo galvas. Tik maža 
saujelė maištininkų dar nar
siai su spaudėjais kovojo, 
laukdama galo...

Juozapota baisiai atsimai
nė. Tat jau nebebuvo toji gra 
ži moteris, kurios akys, švie
sios, kaip žvaigždės, nuvar
gusį vyrą neseniai dar rami
no. Akys aptemo, veidas pa

juodavo. Nei vilties nei lai
mės nebeliko. Viena slankio
jo po namus kaip šešėlis, be 
tikslo. Nieko nebebuvo, kuo 
dar būtų galėjusi rūpintis. 
Brangiausiąjį turtą jai at
ėmė, ir nebesitikėjo jo at
gauti. Žinios kaip gandas ėjo 
paskui viena kitą ir be galo 
buvo liūdnos: tą pakorė, tą 
išvežė... Nuo jų vietos nega
lėjo sau rasti. Ne tik iš so
džiaus kur išeiti bijojo, bet 
ir troboj viena būti. Kas va
karas ėjo dabar į Damulį, 
kur ramiau kiek jautėsi. Se
nio Damulio jau nebebuvo. 
Neišturėjo: nuo žaizdų po 
šešių savaičių numirė. Vie
nos moterys beliko. Su jomis 
Juozapota vargą vargo: vi
sas jas nelaimė vienu ryšeliu 
surišo...

Vieną vakarą, kada taip 
visos sėdėjo, netikėtai atsida
rė trobos durys, ir vidun įėjo 
ypatinga žmogysta — api
plyšusi ir nuvargusi. Dusliu 
balsu pagarbino Dievą ir pri
puolusi apkabino senės Da- 
mulienės kojas.

— Kaziukas!... — suriko 
motina, pažindama sūnų.

Apkabino jo galvą, į savo 
krūtinę prispaudė.

— Dieve, Dieve... dar gy
vas!... — raudojo jinai tar
tum abejodama.

Čia glostė sustyrusius sū
naus plaukus, čia žiūrėjo jam 
akysna.

— O kur Antanas?!... — 
paklausė išsigandusi.

Tylėjo. Sunku buvo tiesa 
pasakyti, motinos širdis per
verti.

— Užmušė jį... — pra
šnabždėjo nusisukdamas.

Ir ėmė sakyti, kaip tat bu
vo. Kaip paskutinį kartą al
kani ir nuplyšę jie su rusais 
netoli kovoję; kaip matęs 
brolį, žemėje, negyvą parkri
tusį, ir Banį, rusų suimtą... 
O visi trys kaip tik dabar 
norėję savo sodžiun apsilan
kyti užeiti. Nebesulaukė.

Išgirdusi baisią naujieną, 
Juozapota nusitvėrė užu krū 
tinęs ir iš didžio širdies so
pulio skaudžiai sudejavo. Pa
kėlęs akis tik dabar Kazys 
ją pažino, ant lovos sėdinčią, 
pabalusią kaip drobė.

— Kur Petras? kur?— 
Kų dabar su juo padarys? —

vaitojo, klaikiom akim į Ka
zį žiūrėdama. -

Jinai tartum vis dar neti
kėjo, kad taip galėjo atsitik
ti.

Papasakojo jai, kiek žino
jo. Tiek Juozapota tesuprato, 
kad rusai jos Petrą, tur būti, 
miestan nugabeno. Nebeklau 
sė Kazio skundimosi, kad ji
sai negalįs nė vienos dienos 
namie būti, turįs iš savo kra , 
što bėgti, jeigu nenorįs būti 
pakartas ar sušaudytas...

Išėjo iš Damulio dejuoda
ma...

Nors niekados nebuvo mie 
ste buvusi, tačiau dar gerai 
prieš auštant toli į miestą ei
namame vieškelyje atsidūrė. 
Kelias buvo tiesus, žinomas. 
Trys mylios eiti. Ir nesiklau
sus galėjo rasti...

Apie pusryčius jau ėjo 
miesto gatvėmis, bailiai į ša
lis dairydamosi.' Dideli, ke
liais gyvenimais namai tęsėsi 
iš abiejų pusių be galo; pla
čios gatvės, tiesios kaip sta
las buvo už viena kitą gra
žesnės...

(Bus daugiau)

DR. JUOZ4 
IŠLTD

Girdime dauj 
bą, kurios, deji
šių. Betgi tie 
virsti gražiais 
mes būtume dai 
į savo pareigą, 
gali virsti realy 
J, Leimono su 
atlankymas Ar 
nežino to sun 
džios, gali dar 
toli siekiančių ii 
vieton to viso 
šias, labai papra 
bes. Kada energ 
čių Centro pirm 
žeika pernai nw 
jauna žmonele j 
buvo gražiausia 
ganizuotojo Lie 
mo. Ypač juos 
ėmė pavasarini 
visą veikimo ašį 
Leimonas. Ten 1 
abipus Atlanto 
lietuviško jaunii 
Tokiose aplinkyl 
tyčiom, sutarta j 
anišką užsimojii 
pirmininkas inž. 
nekviečia „Pavai 
atstovus oficiali! 
seną, garbingą 
milinišką išeiviji 
organizaciją —I 
Sus. Tai gražus i 
mojimas. Prie 
vyčių organizacij 
vų, tas žygis iš t 
rizikingas. Bet, 
abiejų organiza 
gerai suprato vi 
lyg nujautė, kadi 
tenkins kad ir pa 
tekliaisbeipatog 
kęį aukso šal| ■ 
Pamanyta-pat 
čiai Amerikoj pi 
dėti, laukdami s’ 
šarminiai Lietui 
ėmė ruošti savo a 
lionet Jie surink 
lę, puikią rankdai 
kurią atvežę Aw 
dė visoms kolonij 
gab, paliko L. V 
po dovaną. Tai lx 
gi atmintis ir aš 
kad mūs jauninu 
mai įvertins ir ui

Patys svečiai 
w priimti ir 
§31 ne taip nuoši 
Imto verti, bet tui 
kad visą darbą i 

grupelė žmc 
ūegalėjo būti.
fa penketą n 

kymosi lietuvių 
iečiai pasakė a 
poringų kalbų, a 
Česnių lietuvis 
® M 52 vietose 1 
^biųparod 
“iniskas atlikti 
Tąi darbo ir pj 
Wim,

^štad, rugpjū 
Juozas Leimonas 
luvon, dirbti pas i

Ta proga Uet 
N; Y. ir N. J. apsl 
Lincoln surengė 
^ves, kuriose de

v Vakarienę atn
Centro pirm, 

ka, pakviesdama 
M atkalbėti m 
^pos kalbos 
ujas vakaro ved 
M, iš Pateraoi 

visą progran 
pravedė.

Gražias kalba 
konsulas P. Dai 
L LauČka, fa

C., kum Zi 
Žvirblis, J. g., 
iš Elizabeth, N
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s nežinomo sli- 
is buvo — neži- 
da rodėsi, kad 
žingsnių, bet jo 
aip geras ras- 
- 5 colių storio, 
risusis slibinas 
aą, o ffies kurį 
m nesusivokda- 
)j. Tik po valau- 
n, ką matėm, ir 
etikėjom. Nors 
ražus, bet įvykio 
otaika varu va- 
[urį laiką žings- 
u, paskui ėmėm 
lonėm... Kadan- 
dar nebuvo pil- 
s po išgąsčio, 
savo akių ma- 

jko kalbėti, kad 
ui išgąstį nuga
iš ir nesidavė 
,” bet pagaliau 
u visą liežuvio 
/klos žinias, ir 
tingas „studen- 
au, kad tai bū- 
jyvatė; brolį į- 
ir save beveik 

mus akys apga- 
ieko nematėm... 
s į gimnaziją, 
rtojo užklausiau, 
įsių gyvačių šu
nį voj? Jis pū
domas atsakė, 
dydžio, jog vie- 
ižtektų geriems

io įtikintas, kad 
apgauti, seniai 

ykį. Aš jį nėšio- 
ėj, ir kiekvieną 
kęs zoologijos 
enu matytą mil- 
sietuvoj. Tik pa
irtas netikėto dy 
radimas Brazili- 
kitas įvykis su 

Lietuvoj, mane 
įpasakoti, ką ma- 
s maęiaū,Ne- 
) budrus’ viską 
itis yra gamtos 
enok dar yra gy- 
rios žmogaus aids 
si.

Paulius.

DB. JUOZĄ LEIMONĄ 
IŠLYDĖJUS

kas neatsimena, 
ors būtų buvę tiek 
. Lietuvoj šią va- 
rastai daug vys-

Tenąs Olandijoj 
etijos kaizeris 

1 visiškai nusilpo 
bepajėgia dirbti, 
įtariamas nuolat

alkiom akim į Ka
ma. •
rtum vis dar net!- j 
taip galėjo atsitik

tojo jai, kiek ano 
lozapota tesuprato, 
jos Petrą, tur būti, 

lugabeno. Nebeklau 
skundimosi, kad ji- 

įs nė vienos dienos 
ti, turįs iš savo kra 
, jeigu nenorįs būti 
ar sušaudytas...

š Damulio dejuoda-

niekados nebuvo mie 
įsi, tačiau dar gerai 
štant toli į miestą ei- 
; vieškelyje atsidūrė, 
mvo tiesus, žinomas, 
rlios eiti. Ir neaklau- 
jo rasti...

pusryčius jau ėjo 
gatvėmis, bailiai į ša- 
ydamosi. Dideli, ke
peniniais namai tęsėsi 
4 pusių be galo; ph‘ 
tvės, tiesios kaip sta- 
vo už viena kitą gn-

Girdime daug gražių kai 
bų, kurios, deja, neneša vai 
šių. Betgi tie žodžiai galėtų 
virsti gražiais darbais, jei 
mes būtume daugiau įsigilinę 
j savo pareigą. Kad žodžiai 
gali virsti realybe rodo ir dr 
J.Leimono su adv. Laučka 
atlankymas Amerikos. Kas 
nežino to sumanymo pra
džios, gali daryti didelių ir 
toli siekiančių išvadų. Tačiau 
vieton to viso reikia žinoti 
šias, labai paprastas aplinky
bes. Kada energingas L. Vy
čių Centro pirm. inž. A. Ma
žeika pernai nuvyko su savo 
jauna žmonele į Lietuvą, jie 
buvo gražiausiai sutikti or
ganizuotojo Lietuvos jauni 
mo. Ypač juos gražiai pri
ėmė pavasarininkai, kurių 
visą veikimo ašį sudaro dr. J. 
Leimonas. Ten buvo aptarta 
abipus Atlanto gyvenančio 
lietuviško jaunimo reikalai. 
Tokiose aplinkybėse, lyg ne
tyčiom, sutarta įvykdyt mil
žinišką užsimojimą: L. Vyčių 
pirmininkas inž. A. Mažeika 
užkviečia „Pavasario” S-gos 
atstovus oficialiai atlankyti 
seną, garbingą ir kitados 
milinišką išeivijos jaunimo 
organizaciją — Lietuvos Vy 
čius. Tai gražus ir didelis už
simojimas. Prie dabartinių 
vyčių organizacijos apysto
vų, tas žygis iš tikro buvo ir 
rizikingas. Bet, matomai 
abiejų organizacijų vadai 
gerai suprato viens kitą ir 
lyg nujautė, kad svečiai pasi
tenkins kad ir paprastais iš
tekliais bei patogumais atvy
kę į aukso šalį — Ameriką.

= Pamanyta—padaryta: Vy
čiai Amerikoj pradėjo bruz
dėti, laukdami svečių, pava
sarininkai Lietuvoj stropiai 
ėmė ruošti savo atstovus ke
lionei. Jie surinko ir didžiu
lę, puikią rankdarbių parodą 
kurią atvežę Amerikon apro 
dė visoms kolonijoms ir, an 
galo, paliko L. Vyčiams kai
po dovaną. Tai be galo bran 
gi atmintis ir aš net bijau 
kad mūs jaunimas ją tinka 
mai įvertins ir užlaikys.

Patys svečiai vyčių buvo 
visur priimti ir pavaišinti 
gal ne taip nuoširdžiai, kaip 
buvo verti, bet turint mintyj 
kad visą darbą varė tikta 
maža grupelė žmonių, geriau 
negalėjo būti.

Per penketą mėnesių lan 
kymosi lietuvių kolonijose 
svečiai pasakė apie 150 pa- 
triotingų kalbų, apkeliavo 90 
žymesnių lietuviškų centrų 
iš jų 52 vietose buvo išdėję 
rankdarbių parodą. Koks ta 
milžiniškas atliktas darbas! 
Tai darbo ir pasišventimo 
vaisius.

šeštad., rugpjūčio 8 d. dr 
Juozas Leimonas išvyko Lie 
tuvon, dirbti pas savuosius.

Ta proga Lietuvos Vyčių 
N. Y. ir N. J. apskritys Hotel 
Lincoln surengė jam išleis 
tuves, kuriose dalyvavo sve 
čių net iš tolimų kolonijų.

Vakarienę atidarė L. Vy 
čių Centro pirm. A. J. Mažei 
ka, pakviesdamas kun. Skro 
denį atkalbėti maldą ir po 
trumpos kalbos perstatyda- 
mas vakaro vedėju Ed. Sta
niulį, iš Patersono, N. J., ku
ris visą programą sumaniai 
pravedė.

Gražias kalbas pasakė gen. 
konsulas P. Daužvardis, adv. 
J. Laučka, kun. Skrodenis 
M. I. C., kun. Zabulionis, kun. 
Žvirblis, J. S., kun. Kemėžis 
iš Elizabeth, N. J., Pr. Raz-

vadauskas iš So. Boston, 
Mass., J. Pilipauskas iš Ma 
rianapolio kolegijos, K. Vil
niškis, „Amerikos” redakto
rius, E. Jasionytė iš Nor 
wood, Mass., p. Barziliaus- 
kienė, nuo Stud, ir Prof. Są
jungos, J. Sprainaitis iš Pa
terson, N. J., J. Brajus iš 
Bayonne, N. J. ir ant galo 
pats celebrantas dr. Juozas 
Leimonas. Visos tos kalbos 
ir linkėjimai sudarė iš tikro 
nepaprastai iškilmingą nuo
taiką ir visi skirstėsi labai 
sujaudinti.

Koncertinę programą už
pildė daininkai iš Patersono: 
J. Sprainaitis ir Pr. Andrei- 
čikas, pianu skambino muz 
Justas.

Puotoje, be vietinių, daly
vavo dar: J. Danta iš Chica
go, Ill., O. Gaidulaitė iš Nor
wood, Mass., P. Karlonai’tė iš 
Boston, Mass., S. Radzevičiū
tė iš Newarko. Marė ir Jos 
Matuzaitės iš Providence, R.
L, inž. Barzilauskas, J. Ja- 
kupčionis, p-lė Balkūnaitė,
M. Kairienė, S. Mažeikienė, 
J. Unguraitis, J. Sprainaitis, 
Jr., P. Vaicelis, J. Griciūnas 
iš Boston, Mass., p. Daužvar- 
dienė ir k., dauguma iš kurių 
L. Vyčių seimo dalyviai.

Vakarienei pasibaigus, visi 
vyko į prieplauką atsisvei
kinti dar kartą su svečiu dr 
J. Leimonu, kurį visi taip pa
milo, kad net iš tolimiausių 
kolonijų atvyko į jo išleistu
ves. Čia dar atvyko kun. J. 
Balkūnas, V. Uždavinys ir k. 
ir visi podraug didžiulėj 
North German Lloyd prie
plaukoj pradėjo lietuviškas 
dainas dainuoti. Tas ne tik 
dr. Leimoną, bet ir susirin
kusias minias labai sujaudi
no, kad galop net ir svetim
taučiai prisidėjo prie daina 
vimo, gi kada buvo užtrauk 
ta Lietuvos Himnas, tai ir vi 
si kiti aplinkui nusiėmė ke 
pures. Tai buvo vienas iš 
jausmingiausių momentų ir 
gal būt pirmas atsitikimas, 
kad taip iškilmingai svečias 
būtų palydimas, kuo buvo 
sujaudinti net ir svetimtau
čiai.

Po to prasidėjo asmeniai 
atsisveikinimai su garbin
guoju svečiu, kur ne vienam 
iškrito ašara. Atsisveikinus 
lydint sutartiniams valio ir 
kitokiems šūkiams, dr. Lei
monas sėdo į laivą, kuris už 
pusvalandžio, visiems ranko
mis mosikuojant, pasileido 
tolimą kelionę, į tėvynę Lie 
tuvą.

Šis Lietuvos kat. jaunimo 
— pavasarininkų — atstovų 
atsilankymas paliks istori
niu išeivijos gyvenimo įvy
kiu, kokių reta Amerikos iš
eivių tauta turi. Lai šis įvy
kis stiprina mūs jaunimo lie 
tuviškumo dvasią, lai jis nu
tiesia bendravimo su senąja 
tėvyne Lietuva tiltą per At
lantą. Lik.

ras. Taipgi solistės: ponia V. 
Tamošaitienė, panelės A. Jo- 
navičiūtė, E. Dragūnaitė. 
Trio: p-lės O. Plečkaitė, J. 
Lizūnaitė ir M. Augustinai- 
tė. Taipgi choro rinktinė gru
pė. O kiek svečių yra pasiža
dėję atvažiuoti padainuoti: 
pp. Čižauskai, Kudirka, Sabo
nis, Nekrašas ir kiti. Vakarą 
ves klebonas kun. J. Balkū
nas. Po koncerto šokiams 
gros J. Avižonio orkestras. 
Įžanga: iš anksto perkant 30 
c., o prie durų — 40 c. Liku- 
sis pelnas skiriamas Vargo- 
ninkų organui „Muzikos Ži 
nios.”

Ant rytojaus seimas prasi
dės iškilmingomis Mišiomis 
10 vai. rytą Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje (207 York St., 
Brooklyn, N. Y.). Laike Mi
šių giedos vargoninkų cho
ras, vedant komp. J. Žilevi
čiui. Po Mišių seimas įvyks 
pobažnytinėj parapijos salėj 
ir ten 8 vai. vakare vakarie
nė svečiams — seimo daly
viams pagerbti. Prašome 
remti abudu vakarus: antra
dienį Klasčiaus salėje, o tre
čiadienį vakarienę parapijos 
salėj.
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JUNGOS JUBILIEJINIS 25

METŲ SEIMAS

Seimo išvakarėse, rugpjū 
čio (Aug.) 18 d., 8 vai. va 
kare, Kįasčiaus salėje (Bettf 
ir Maspeth Avė., Maspeth, N 
Y.) įvyks priešseiminis kon 
certas bei susipažinimo va
karas. Programoj dalyvaus 
Karalienės Angelų parapijos 
choras, vedamas muz. Pr. A 
Dulkės, Atsimainymo Vieš 
paties Jėzaus parap. choras 
iš Maspetho, vedamas muz 
Juozo F. Tamošaičio. Daly 
vaus ir Brooklyno vyrų cho-

palydėjimą. Ponams las grąžintas galėtų rutuliuo- 
kadjtis kitų paramai. Raginami 

visi nariai dabar iždininkui 
prisiųsti metines duokles. 
Iždininko antrašas: Kun. N. 
Pakalnis, 259 North Fifth 
St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius

mą ir
Dikčiams ir Tvaskams, 
užpirko dvejas šv. Mišias. 
Dėkojam Bundoniams, Riau- 
bams, Mikšiams ir Tvaskams 
iš Linden, N. J., kad atva
žiavo ir į amžiną poilsio vie
tą palydėjo. Karalienės An
gelų parapijos šv. Rožan
čiaus draugijai ir žmonėms, 
kurie lydėjo arba atsilankė 
į bažnyčią; už gražų giedoji
mą dėkui muzikams Dulkei, 
Kaminskui ir Tamošaičiui.

Nuliūdusi
Marcelė Vizbarienė.

’’MOTINĖLĖS” DARBAI

LAIKYKIS DEŠINĖS

N. ANGLIJOS VARGONIN
KŲ ANSAMBLIS

Papildomai pranešama 
kad į Vargoninkų S-gos sei 
mą Brooklynan organizuota 
atvyksta Naujosios Anglijos 
vargoninkai, kurių ansamb 
lis seimo vakarienėj išpildys 
programą. Ansambliui vado 
vauja muzikas R. Juška.

Pasirūpinkite įsigyti Var 
goninkų seimo vakarienės ti- 
kietų. Jų dar galite gauti pas 
rengėjus ir „Amerikoj.”

PADĖKA

Gerbiama Redakcija, leis 
kit man Jūsų laikraštyje 
nors ir pavėluotai padėkoti 
mano geroms draugėms už 
surengimą „surprise party” 
mano vardo dienoje. Bran
gios sesutės, širdingai dėko
ju jums visoms už suteikimą 
man tokios pagarbos ir bran
gių dovanų. Iš tiesų nesu už
sitarnavusi tokio pagerbimo. 
Tik Jūsų gerumas ir artimo 
meilė tą padarė. Ypatingai 
dėkoju p. T. Klimienei, Dra
gūnaitei, Andrišiūnienei, Po- 
vilauskienei, Gramienei, Zau- 
kienei ir šeimai Galiūnų iš 
Hartford, Conn, ir šeimai Žu 
kų iš White Plains, N. Y. ii 
brooklyniečiams už atviru
tes ir sveikinimus širdingiau 
šia ačiū. Ona Žičkienė.

PAGELBĖS SVETIMŠAŠ-
LIAMS GAUTI POPIERIUS

Grover Cleveland Demo 
kratų klubas, naujų savo pa
talpų (789 Park Ave., New 
York City) atidarymo proga, 
praneša, kad teisėjas Jere
miah T. Mahoney, to klubo 
nario rūpesniu, sudaryta ko
misija, kuri pagelbės naujai 
pilietybės popierius išsiėmu- 
siems piliečiams atlikti pir
mus balsavimo formalumus. 
Ši komisija taipgi nori para
ginti visus svetimšalius išsi
imti pirmuosius pilietybės 
popierius ir kurie jau turi 
pagelbės iki jie taps pilnais 
piliečiais. Minėtas klubas 
randasi 15 Assembly distrik 
te.

&-------------
PADĖKA

Dėkavoju visiems, kurie 
dalyvavo mano vyro Antano 
Vizbaro šermenyse. Dėkavo- 
jam kunigams Aleksiūnui,

Rugpiūčio 5 d., š. m. įvyko 
’’Motinėlės” Centro valdybos 
posėdis Apreiškimo Pan. šv. 
Klebonijoje, Brooklyn, N. Y.

Valdyba nutarė šių metų 
seimą nešaukti. Kunigų Vie
nybės seimo metu, rugp. 11d. 
š. m. Marianapoly, bet atski
rai rudenį, New Yorke, lap
kričio 11 d. 2 vai. p.p. Hotel 
New Yorker viešbuty. Seime 
galės dalyvauti visi prieš 
Seimą užsimokėję 1936 m. 
duokles. Seime bus dvi pas
kaitos, kurių vieną skaitys 
pasaulietis stipendijantas, ki 
tai bus pakviestas skaityti 
vienas iš veteranų ’’Motinė
lės” narių kunigų. Centro 
pirmininkas referuos Seimui 
Stipendijų Konkursą pasau
liečiams studijuoti Lietuvos 
Universitete.

Šiais metais Valdyba gavo 
tik vieną prašymą iš vienuo
lijų: Chicagos seserų Kazi- 
mieriečių. Valdyba todėl čia 
pat nutarė duoti Kazimie- 
rietėms dvi stipendijas po 
300 dol., siųsti dvi seseles 
Lietuvon studijuoti lietuvių 
kalbą Vytauto D. Universite
te, Kaune. Kitų vienuolijų 
prašymus, jei prisius, turės 
spręsti pats Seimas. Valdy
bos nuomone reikia remti vi
sas vienuolijas, jei jos siu
siančios kandidates Lietuvon 
kalbos studijuoti, šiais me
tais ypatingai susirūpinta 
daugiau kandidatų remti, 
išimtinai studijoms Lietuvos 
Universitete. Vytauto D. Uni 
versitetas paliuosuoja nuo 
mokesčių visus ’’Motinėlės” 
stipendijantus.

Į ’’Motinėlės” amžinus na
rius įstojo kun. Dr. J. Kon
čius, kun. N. Pakalnis, kun.
J. Balkūnas, kun. J. Alek- 
siūnas, kun. Ig. Kelmelis. Vi
si užsimokėjo ar moka po 
vieną šimtą dolerių. Naujai 
stoja kun. A. Petrauskas, p.
K. Vilniškis p, J. Garšva 
kun. K. Paulonis. Visi moka 
po 10 dol. metams. ’’Motinė
lė” rūpinsis gauti daugiau 
lėšų, kad kasmet galėtų savo 
apšvietos darbą tęsti. Todėl 
kviečiasi į talką visus geros 
valios lietuvius, pavienius 
bei draugijas, ypač prašo į 
talką visą lietuvišką inteli
gentiją. Mokslus baigę sti
pend!  j antai prašomi atsily
ginti ’’Motinėlei” kad kapita-

Daug automobilistų pa
miršta pareigą laikytis deši
nėj pusėj kelio ir užtvenkia 
kitų važiavimą. Kiti, norintie 
ji greičiau važiuoti, turi jį 
lenkti iš kairės ir nusidėti 
trafiko taisyklėms, arba lau
kiant iš dešinės dažnai susi
duria su iš priekio ateinan
čiais automobiliais, įvyksta 
vadinamos „head-on colli
sion.” Toks dešinės kelio ne
silaikantis automobilistas su 
mažina viso kelio judėjimą, 
padaro daug nelaimių ir yra 
vadinamas „kelio degląją” 
(road hog). Taigi, visuomet 
laikykis kelio dešinėj.

N. Y. C. Police Dept.
Precinct „K.”

Ypač giriama „Amerikos” pa 
triotingas ir teisingas nusi
statymas Lietuvos vidaus pc 
litikos atžvilgiu. Tačiau rei
kia pasakyt, kad dabar dau
guma mūsų skaitytojų Lie
tuvoj negalėjo gauti „Ameri
kos,” nes ji dažnai būdavo 
cenzūros sulaikoma.

Dabar, kad Lietuvoj išrink 
tas seimas, kada gyvenimas 
gal pradės sueit vėl į norma
lesnes vėžes, ir vyriausybė 
nebe taip bijos mūsų balso. 
Taigi „Amerika” galės vėl 
normaliai lankyti malonius 
skaitytojus Lietuvoj. Ameri
kiečiai lietuviai, išrašykite 
„Ameriką” savo giminėms 
Lietuvoj, „Amerika” ten lau
kiama viešnia.

Y., vicepirmininku Pr. Raz- 
vadauskas iš So. Boston, 
Mass., II vicepirm. J, Petrai
tis iš Chicago, UI., sekretore
M. Z. Petraitienė iš Chicago 
Ill., ižd. Jonas Bočinskas iš 
Worcester, Mass., iždo globė
jai?: S. Vilkelis is Chicago 
UI., Ed. Staniulis iš Paterson,
N. J., spaustuvės direkto
rium adv. J. Savickas.

Dvasios vadą paskirs K. 
V. iš kun. M. Urbonavičiaus, 
M. I. C., kun. J. Vaitekūno ir 
kun. E. Gradeckio.

LANKĖSI

ŠVIESAS PRIŽIŪRĖK IR 
NESKUBĖK

Kada naktis nuleidžia savo 
uždangą, važiavimas autb- 
mobilium yra daug pavojin
gesnis. Taip yra dėlto, kad: 
1) Važiuotojas netaip jaučia 
mašinos greitį, nes jis nema
to pravažiuojamų daiktų taip 
gerai ir 2) dažnai automobi
lio lempos būna sugedę ir jo 
nematyt tamsoj važiuojant. 
Taigi, nakties važiavimas 
yra žymiai pavojingesnis 
Už tai naktį važiuodamas ne 
skubėk ir visuomet gerai pri
žiūrėk savo automobilio švie
sas.

N. Y. Police Dept.
92 Precinct

Šeštadienį, atvykę palydėt 
į Lietuvą dr. J. Leimoną, 
„Amerikoj” lankėsi J. Pili
pauskas, „Studentų žodžio” 
redaktorius, iš Marianapolio 
kolegijos, ir adv. J. B. Lauč
ka, dabar apsistojęs Law
rence, Mass. Adv. J. Laučka 
yra atvykęs iš Lietuvos su 
dr. J. Leimonu, bet čia pasi
lieka ilgesniam laikui. Jis 
studijuos tarptautinę teisę.

IŠVYKSTA Į LIETUVĄ
„Amerikos” skaitytoja, 

centralbrooklynietė J. Vit
kuvienė išvyksta į Lietuvą š 
m. rugpjūčio 18 d. Ji važiuo
ja į Viekšnelius, Telšių aps., 
kame mano nuolatinai apsi
gyventi. Ji „Ameriką” skai
tys ir Lietuvoj būdama, kad 
nereiktų čia rašinėt laiškų ir 
klausinėt, kas dedasi Brook- 
lyne. Linkime laimingos ke
liones.

IŠ KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMO

ATIDARO MOKYKLAS

RUOŠKITĖS, KAD NELIK- 
TUMĖT...

Pasilikti nuo savųjų drau
gų yra labai nemalonus da
lykas. O taip pasitaiko! Tai
gi iš anksti ruoškitės, kad 
atėjus rugpjūčio (Aug.) 30 d. 
nereiktų pasilikti namų sau
got... Tą dieną visas Brook- 
lynas, visos parapijos, drau
gijos ir „Amerikos” skaity
tojai bei Lietuvių Dienos 
rengimo komisijos nariai, su 
sirinks į Forest Parką. Čia 
bus didžiulis visų išvažiavi
mas. Tai dienai tikietų — 
ženklų jau galite gauti „A- 
merikoj.” Su tais ženkleliais 
bus galima gauti valgyt ii 
gert. Taigi, nepamirškite 
rugpjūčio 30 d., Forest Par
ke.

Vasaros mokyklos Brook
lyno trijose parapijose užsi
baigė. Jau treti metai, kaip 
seselės pranciškietės moko 
čia lietuvių kalbos vasaros 
metu. Dabar šių parapijų 
kun. klebonai nutarė nuo šių 
metų jau turėti nuolatines 
lietuvių kalbos pamokas mo
kyklos metu. Mokys vėl sese
lės pranciškietės. Dukart sa
vaitėje po keletą valandų jos 
važines iš Elizabeth, N. J. 
Šią tvarką turi keletą parapi
jų Pennsylvanijoj, New Jer
sey, Naujosios Anglijos kai 
kuriose parapijose. Kadangi 
negalima įkurti lietuviškų 
mokyklų kiekvienoj parapi
joj, tai pamokos bent dalinai 
trūkumą užpildys. Kas žino, 
iš šių pamokų gali užsimegs- 
ti pilnos parapijinės mokyk
los. Laikas visoms parapi
joms, kiek sąlygos leidžia, 
turėti lietuviškas mokyklė
les. Kur artimai moko lietu
vaitės vienuolės, jos noriai 
patarnauja. Tepaseka brook- 
lyniečius kiti.

UŽRAŠYKIT Į LIETUVĄ

Gavome nemaža laiškų iš 
Lietuvos, kuriuose „Ameri
kos” skaitytojai labai džiau
giasi, kad „Amerika” nema
žai paduoda teisingų žinių 
apie Lietuvos gyvenimą.

IŠ L. VYČIŲ SEIMO

L. Vyčių-metinis 24 seimas 
įvyko Providence, R. I. rug
pjūčio 4 — 6 dd. Seimas bu
vo įspūdingas, nes pirmu kar 
tu vyčių istorijoj seime da
lyvavo Lietuvos jaunimo są
jungos „Pavasaris” atstovai, 
kurie pasakė gražias kalbas. 
Seimas turėjo įvairią progra
mą ir parengimų.

Šiems metams išrinkta 
centro valdyba iš sekančių 
asmenų: pirmininku inž. A. 
J. Mažeika iš Brooklyn, N.

(Tęsinys iš 1 pusi.) 
centrinių organizacijų dva
sios vadai ir Tiesos Kelio 
amerikiečių skyriaus vedėjas 
(kun. S. Stonis ir kun. J. Bal
kūnas). Sekamiems metams 
amerikiečių skyriaus redak
torium išrinktas kun. F. 
Kjneižys.

Popietiniame posėdyje iš
klausyta įdomi ir išsemiamai 
parašyta paskaita apie kuni
gystę, kurią paruošė ir skai
tė kun. dr. M. Ražaitis. Pa
skaita tilps „Forume.”

Įnešimų ir rezoliucijų bu
vo paruošta labai daug. Sei
mas nors negalėjo dėl trum
po laiko nuodugniai įnešimus 
bei rezoliucijas svarstyti, bet 
visas priėmė. Rezoliucijų ko
misiją sudarė kunigai — J. 
Vaškas, J. Ambotas ir dr. V. 
Martusevičius. Revizijos ko
misiją sudarė kunigai F. Juš- 
kaitis ir J. Vaitekūnas. „Fo
rumo” redaktorium vienbal
siai išrinktas kun. K. Urbo
navičius. Administratorium 
bus Centro valdybos sekreto
rius. „Forumas” bus leidžia
mas kas antras mėnuo. Re
zoliucijų yra labai svarbių ir 
įdomių. Jos bus paskelbtos 
vėliau spaudoje.

Sekamiems metams Cen
tro valdyba buvo rinkta slap 
tu balsavimu: pirmininku 
kun. Jonas Balkūnas, sekre
torium kun. Pr. Juras ir iždi
ninku kun. J. Vaitekūnas. 
Vicepirmininkais laikomi 
provincijų pirmininkai.

Seimas buvo gyvas ir pra
ėjo labai sklandžiai. Baigėsi 
7 vai. vakaro. Sekamas sei
mas bus kitais metais, vasa
rą ; laiką ir vietą nuskirs val
dyba. Seimo dalyviai buvo 
nufotografuoti. Seime daly
vavo į 30 delegatų; atstova
vo 5 provincijas ir 2 vienuo
lijas. Rep.

ekskursu* KARALIEN. ANGELŲ PARAPIJA

m
sestad. RUGP.-AUGST 15d.RYE BEACH LAIVAS BENJAMIN D. O DELL IŠPLAUKS IŠ METRO

POLITAN AVĖ. PRIEPLAUKOS 10:15 V AL. RYTO

— ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI —
Kartavičiui, domin. žvirbliui TIKTRTAT PARDTTnnn.nApreiškimo parap. šv. Vardo parduODAMI KARAL. ANGELŲ PARAP. TIKIETAS Į TEN IR ATGAL SUAUGUSIEMS — $1.00
Draugijai už 2 Mišių užpirki- KLEBONIJOJE IR PAS Draugijų NARIUS VAIKAMS nuo 5 iki 12 metų amžiaus - 60 CENTŲ
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MASPETH. L. I.

Rugpiūčio 6 d. vietos baž
nyčioj iškilmingai paminėti 
V. J. Atsimainymo parapijos 
atlaidai, 9:30 vai. ryto iškil
mingą sumą su asista laikė 
pats klebonas kun. J. Balkū- 
nas, diakonu buvo kun. J. Za 
bulionis, subd. klier. J. Var
naitis. Laike sumos pamiks- 
lą pasakė kun. J. Zabulionis.

Vakare 8:30 buvo iškilmin
gi mišparai, kuriuos laikė 
kun. N. Pakalnis, Apreiški
mo par. klebonas; diakonu 
buvo kun. K. Paulonis, šv. 
Jurgio par. klebonas, subd 
kun. P. Skruodenis, MIC. Pa
mokslą sakė Tėvas J. Paukš
tys. Buvo ir daugiau svečių 
kunigų, kurių tarpe ir J. E. 
Pralotas M. Krušas iš Chica- 
gos. Žmonių rytą ir vakare 
atsilankė nemažai, nors oras 
buvo lietingas.

Pagirtina, kad maspethie- 
čiai skaitlingai eina prie šv. 
Komunijos. Už tokį gražų 
žmonių išauklėjimą kreditas 
priklauso vietos klebonui 
kun. J. Balkūnui.

Svečias
—o— 

Parapijos piknikas
Šį sekmadienį, rugp. 16 d., 

Klasčiaus sode įvyks parapi
jos metinis piknikas. Bus šo
kiai prie Avižonio orkestro 
(nuo 4 vai.). Seks žaidimai, 
laimėjimai ir k. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami į šį 
metinį pikniką.

Žinutės
— Rugp. 29 d. vakare pa

rapijinėje salėj įvyks prakal
bos Vilniaus reikalais. Kal
bės p. V. Uždavinys, WS at
stovas Amerikoje.

— Vasaros mokykla užsi
baigė. šiais metais bus įvesta 
nuolatinė lietuvių kalbos mo
kykla, dudakrt savaitėje; mo 
kys seselės pranciškietės.

— Kun. Zabulionis išvyko 
į Naująją Angliją atlankyti 
savo draugus. Dalyvaus ir 
Kunigų seime. Su juo išvyko 
kun. J. Balkūnas ir kun. A. 
Petrauskas.

— Maspetho bažnyčioje 
Žolinėje Mišios bus laikomos: 
6, 7, 8 ir 9 vai. Vakare 7:30 
vai. bus Rožančiaus pamal
dos su Palaiminimu.

— Rožančiaus dr. komite-

lošėjai ir programos pildyto- 
jai buvo maloniai pavaišinti 
valgiais, gėrimais ir lietuviš
kais saldainiais.

—Joi—
Maspetho mažosios soda- 

lietės nuoširdžiai dėkoja po
nui Dulkei ir ponams Valan- 
tiejams už jų malonų patar- 
.navimą ir nuvežimą pas po
nus Klimašauskus, Port Jef
ferson, St. James, L. I., lie
pos 28 d. Ten jos buvo malo
niai priimtos ir pavaišintos 
šiltu pienu.

Karai. Angelų Parap.

Šį šeštadienį, rugpjūčio 15 
d. įvyksta antras metinis pa
rapijos išvažiavimas laivu 
Šiemet vyksime į gražiausią 
New Yorko žaidimų vietą — 
Rye Beach, kame galėsime 
žaisti ir maudytis bei kepin- 
tis ant gražaus smėlio. Lai
vas Benjamin B. O’Dell iš 
Metropolitan Avė. prieplau
kos Brooklyne išplaukia 10 
vai. 15 min. rytą. Nepariiifrš- 
kite, tai bus smagiausias pa
rapijos išvažiavimas.

—o—
Dalyvaus ir vaikai

Kun. J. Laurynaitis, kuris 
suorganižavo pirmą yaikų 
orkestrą, dabar su jais ato
stogauja kempėj Kings- 
burgh, N. J. Jis žada su vi
sais vaikais atvykti ir daly
vauti šiame išvažiavime į 
Rye Beach.

—o>—
Bendra Komunija

Šį. sekmadienį, rugpjūčio 
16 d. Karalienės Angelų pa
rap. sodalietes bendrai pri
ims šv. Komuniją per 9 vai. 
Mišias. Prašome visų narių 
dalyvauti. A. V.

šalta koše ir sode, kas jiems 
labai patiko. Klebono rūpes
tingumu ši mokyklėlė žada ir 
toliau gyvuoti. Šia mokykla 
turėtų pasinaudoti visi para
pijiečiai leisdami savo vaiku
čius pas gerb. sesutes, o jos 
mokės jūsų vaikučius tinka
mai išmokslinti.

e ' • —o—
Artistė O. Katkauskaitė Var- 

goninkų S-gos parengimo 
puotoj

Metropolitan operos artis
tė O. Katkauskaitė maloniai 
sutiko dalyvauti v-kų seimo 
rengiamoj puotoj — vakarie
nėj, kuri įvyksta rugp. 19 d. 
Šv. Jurgio parap. salėj, 207 
York St., Brooklyn, N. Y. 
Vakarienei pasibaigus bus 
šokiai, tad ir jaunimui bus 
proga trečiadienio vakarą 
praleist puikiai laiką savųjų 
tarpe. Vakarienei tikietas 
tik $1.00. Jų dar galima gau
ti pas rengėjus ligi pirma
dienio vakaro.

Iš Moterų S-gos 35 kp.
Sekmadienį, rugp. 9 d. į- 

vyko Moterų S-gos 35 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Išklausyta raportai. Ačiū 
Dievui, sergančių narių nė
ra. Iš Dariaus-Girėno Fondo 
susirinkimo raportą išdavė 
p. T. Jakubčionienė. Visos 
narės džiaugėsi, kad Fondas 
liko nelikviduotas, kaip to 
norėjo tautininkai. Kitą ra
portą išdavė iš Fed. Apskri
ties p. Jakubčionienė. Abu 
raportai priimti.

Į šį susirinkimą atsilankė 
varg. J. Brundza, kuris pa
kvietė sąjungietes parengti 
Vargoninkų S-gos seimo va
karienę. Kuopa pakvietimą 
priėmė ir išrinko nares tam 
darbui; ir šį kartą teko dar
bą pasiimti toms, kurios dau
giausia visada dirba. Bet 
reikia pasakyt, kad jos nie
kad nesiskundžia pavargimu. 
Mūsų kuopoj veikimas ir 
tarp narių sugyvenimas bei 
santykiai su kitom draugi
jom yra gražiausi. Mūs mo-

terys semia kantrumo iš save 
tikėjimo. Korespondentė.

MOTERŲ S-GOS 29 KP.
MĖN. SUSIRINKIMAS

Moterų S-gos 29 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugpjūčio (Aug.) 
19 d., 8 vai. vak., parapijos 
salėj. Malonėkit visos daly
vauti ir naujų narių atsives
ti; dabar vajaus laikas.

Rast.Iki Naujų Metų’’Amerika” Dykai
„Amerika” bus siuntinėjama kiekvienam, kuris įspės 

šias 3 mįsles ir atsakymus prisius „Amerikai,” pridedant 
3 c. pašto ženklą. Pašto ženklas reikalingas pasiuntimui 
to „Amerikos” numerio, kuriame bus tamstos mįslės spren
dimas. „Ameriką” gaus kiekvienas, kuris tik atsiųs mįslės 
sprendimą, nežiūrint ar jis bus teisingas ar ne. Atsakyk, 
ką reiškia mįslės:

— Kokio akmens negalima išimti iš upės?
— Kada žmogus esti namie be galvos?
— Kada žąsis stovi ant vienos kojos?
Taigi, sėsk, pagalvok, parašyk, užlipdyk ir pasiųsk tuo

jau atsakymą:
„AMERIKA’’

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Atsakymus galima siųsti iki rugpjūčio (Aug.) 30 d. š. m.

šv. Jurgio Pararp.

Vasar. mokyklos užbaigimas
Pereitą sekmadienį šv. 

Jurgio parap. vasarinė mo
kykla užbaigė savo sezoną 
parengimų. Vaikučiai, sese
rų pranciškiečių paruošti, už 
pildė gražią programėlę. Pri
sidėjo ir Maspetho parap. 
vaikučiai. Programai pasi
baigus gerb. kleb. kun. Pau- 
lionis vaikučius pavaišino

55-tas Metinis 55-tas

PIKNIKAS
Draugystės švento Jurgio 

Sekmadienį,
• f • ’ <* .

Rugpjūčio (August) 23 d., 
1936 m.

Nuo 2 vai. iki vidurnakčio

KLASČIAUS PARKE
•Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, L. I.

Įžanga 40 centų ypatai

iiiiii'iiiiiiiiiiiniiiiiimimiiiiiimiimrik'iiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiie'iiiiiiii'., 
E .'ei.: STagg 2-2306 :

I PALOCIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVE

= GERIAUSIOS RŪŠIES • =
s Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S
E Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Gerlausls paslrĮnklmas : 
E AISKRYMAS gamintas "namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš Š 
g geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
E J. GINKUS, E
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
riminiu....... .

ji Tel.: STagg 2-7177

•!’ ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) ;!
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. ! [
< Williamsburgh Bridge Plaza J i

1 EVERGREEN 8-9770 i

JOSEPH GARSZVA
' GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

! 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 1

TEL Virginia 7-4499 (

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—a p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPATTE) 

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. 4th 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 REpublio 9-3040

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. ŠALINSKAS)

GRAB ORIUS ir BAU5AMU0T0JAS
Graži, moderniška Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius (vairiems. 
kalama. Kainos labai prieinamos. '

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

I
.Tel. STagg 2-0783 ' Night Tel. JUniper 5-4912i

: JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir BalzamuotojasNOTARY PUBLIC ;

337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.?Namas tas pats, tiktai miesto patvarkymu pa- 
< mainytas numeris buvusio 107 Union Avė.

Tel.: STagg 2—5048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS. Inc.
BIELIAUSKAS /

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

Tel: STagg 2-4409 NOTARY PUBLIC '

I; ALEKS. RADZEVIČIUS \
I; GRABORIUS >
( ' I ’ • ’I , *

j! Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' J
i [ Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 1
]; 402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. i J

KOSULYS IS PRIEŽASTIES 
ŠALČIO

Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 
šios gyduolčs yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia greL

tas jau ruošiasi savo pikni
kui rugp. 30 d. Piknikas bus 
parapijos darže ir salėje.

— Choro dalis ir solistai 
dalyvaus Vargoninkų seimo 
išvakarėse ruošiamajame 
koncerte Klasčiaus salėje, 
rugp. 18 d. Koncerto tikietų 
galima pirktis pas choro na
rius ir klebonijoje.

— Maspethe jau susiorga
nizavo šv. Vincento Paulie- 
čio labdarybės draugija. Iš
rinkti valdybon: pirm. D. če- 
rebėjus, sekr. A. Valantiejus 
ir ižd. Kasperas Galčius. Na
mų lankytojai: A. Galčius, 
V. Alionis ir A. Valantiejus.

—o— 
Užbaigimas lietuvių kalbos 

mokyklos
Praeitą šeštad., rugpjūčio 

8 d. bažnytinėj salėj įvyko 
užbaigimo lietuvių kalbos 
mokyklos vakarėlis. Maspe
tho .ir Šv. Jurgio parapijų 
vaikučiai, virš 70, gražiai iš
lavinti sesučių pranciškiečių, 
parodė savo gabumus ir su
teikė dalyviams daug malo
numo. Iš tikro, reikia stebė
tis, kad per 6 savaites jie iš
moko taip gražiai lietuviškai 
žaisti ir daineles dainuoti. 
Gerb. klebonai kun. J. Balkū

Forest Parkan

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSK1S

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

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

tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą Ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, snsidarusių išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

========^^
Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO — AUG. 30 D., 1936 M.

Ten susitiksime daugybę pažįstamų ir draugų, atsivėdin

sime šaltais gėrimais, pasistiprinsime valgiais. Tai bus

Lietuvių Dienos Komiteto darbo užbaigimas ir visų

„AMERIKOS ” SKAITYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS.

nas ir kun. K. Paulonis gra
žiose kalbose dėkojo sesu
tėms už jų pasišventimą ir 
prižadėjo sesutes pakviesti 
mokyti vaikučių dukart sa
vaitėj per žiemą. Galop visi

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

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

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

k 66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

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

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

Kreipkitės adresu:

RAPOLAS KRUČAS

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

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

PHONE EVergreen 7-1312

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

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

MICHAEL SALIKUS
Real Estate — Insurance— Notary Public 

120 Broad St., Elizabeth, N. J.
Pilnas patarnavimas 

Visokios apdraudos ir 
bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu

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

Jei norit gauti į kitus miestus ai farmas, kreipiktSs:
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 — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už 12.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adreeuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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




